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1 TOTEUTTAJAN NIMI 

Sodankylän kunta  

PL 61 

99601 Sodankylä 

2 HANKKEEN NIMI, HANKETUNNUS JA TOTEUTUSAIKA 

Nimi: Järvikylien palvelujen yhteistoimintamallin kehittämishanke – Koko kylä palvelee    

Hankenumero: 8789 

Toteutusaika: 1.1. – 31.10.2016 

3 YHTEENVETO HANKKEESTA 

Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli uudenlaisen yhteistoimintamallin kehittäminen ja tes-

taaminen Järvikylien alueella. Hanke toteutettiin pääasiassa Järvikylien alueella. (Unarin-

Luusua, Kukasjärvi, Kierinki, Uimaniemi, Ojalehto, Murtomaa, Sassali, Heinäperä, Syväjär-

vi, Hinganmaa, Impalehto, Kaarto, Riipi, Kuusikkokumpu, Vaalajärvi ja Jeesiö). Kokonaista-

loudellisen ja tarkoituksen mukaisen paikallisen palveluverkoston kehittämisessä oli muka-

na kunta, palveluntuottajat, yritystoimintaa suunnittelevat, kolmannen sektorin toimijat ja 

kylien ihmiset.   

Yhteistyössä kunnan, palveluntuottajien ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä kyläläisten 

kanssa suunniteltiin uudenlaista yhteistoimintamallia. Yhteistoimintamallin kehittäminen 

saatiin hyvin alulle ja ajatus paikallisten palvelujen tuottamisesta ja ostamisesta koettiin tär-

keäksi. Palvelujen tuottaminen alueella kokonaistaloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti tuo 

palveluihin laatua, turvallisuutta ja joustavuutta. Läheltä ostetut palvelut ovat myös koko-

naistaloudellisesti edullisempia kuin mm. matkojen tuomat kustannukset pienenevät.  

Hankkeessa kartoitettiin kohderyhmien asiakasmääriä, tämän hetkisiä palveluja ja palvelu-

jen tarvetta. Kohderyhmänä olivat ikäihmiset, erityisryhmät, lapsiperheet ja väliaikaista apua 

tarvitsevat asukkaat. Kohderyhmien palvelujen tarpeessa arvioitiin ne palvelut jotka kunta 

voisi suoraan ostaa palveluntuottajalta. Nämä palvelut eivät yleensä tarvitse mitään erityis-

osaamista kuten esimerkiksi päihde- ja mielenterveys osaamista. Alueelta saatiin myös kar-

toitettua yksityishenkilöitä ja yrittäjiä jotka voivat tuottaa palveluja kunnalle suoraan tai 

Osuuskunta Sompion Tähden kautta.  

Palvelujen kartoituksessa huomioitiin kunnan järjestämien palvelujen lisäksi myös ennalta-

ehkäisevät palvelut. Lapsiperheiden palveluissa huomioitiin palvelujen saanti läheltä. Lähi-

palvelut tukevat lapsiperheiden jäämistä Järvikylien alueelle asumaan ja tuovat samalla tur-
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vaa ikäihmisille. Hankkeessa kartoitettiin myös ateriapalvelujen tuottajia alueella ja kuinka 

paljon ateriapalveluille olisi tarvetta. 

Hanke toteutti Järvikylien alueella 10 virikepäivä tapahtumaa yhdessä kylätoimijoiden kans-

sa. Virikepäivät olivat kaikille avoimia tapahtumia. Mukana oli eri alojen asiantuntijoita ja 

yrittäjiä. Ohjelmana oli mm. erilaisia toimintatuokioita, kahvittelua ja yhteislaulua. Virikepäi-

villä kerrottiin muun muassa kunnan ja yrittäjien tarjoamista palveluista. Virikepäivät pidet-

tiin neljässä eri kylässä. Kylät valikoituivat kyläseurojen yhteistyön kautta. Virikepäivien 

valmistelut ja toteuttaminen tarvitsivat paljon talkootyötä ja muuta yhteistyötä. Virikepäivistä 

tiedotettiin kylien ilmoitustauluilla, radiossa ja yleensä kylässä muutama henkilö aktivoitui 

kertomaan virikepäivistä kylien asukkaille.  

Virikepäivillä lasten toiminnasta vastasi TERHO-kerho ja Järvikylien kerhot. Kerhojen vetä-

jinä toimivat vapaaehtoiset vetäjät. Virikepäivillä huomattiin, että lasten ja ikäihmisten toi-

mintaa voidaan yhdistää joustavasti. Virikepäivillä tuli myös esille se, että virikkeellinen toi-

minta tukee myös alueella työttömänä tai muuten itsestä riippumattomista syistä kotona 

olevia kyläläisiä. Virikepäiville mahtuivat kaikki kylien asukkaat ikään katsomatta.  

Hankkeessa järjestettiin kaikille avoimia lyhytkestoisia koulutuksia. Suunnittelu vaiheessa 

tarpeellisia koulutuksia olivat ensiapukoulutus, hygieniaosaamiskoulutus, lääkehoidonkoulu-

tus ja ikäihmisten perhehoidon valmennus. Virikepäivillä ja muissa kylätapahtumissa kartoi-

tettiin koulutustarpeita hankkeen edetessä. Kartoituksessa tuli ilmi, että järjestyksenvalvojan 

peruskurssille on myös tarvetta. Virikepäivillä ideoitiin Järvikylille järjestettävästä isommasta 

ikäihmiselle suunnatusta tapahtumasta esim. päivätansseista.  Nämä ovat luvanvaraisia 

tapahtumia ja isompiin tapahtumiin tarvitaan järjestyksenvalvojia. Lisäksi hankkeessa mu-

kana olleet olisivat halunneet käydä mielenterveyteen ja ystävätoimintaan liittyviä koulutuk-

sia.  

 

4 YHTEENVETO HANKKEEN TULOKSISTA TAULUKOISSA 

Hankkeen hakuvaiheessa 3/2015 Sodankylän kunnassa oli alle kouluikäisiä lapsia 418, 

joista Järvikylien alueella asuu 42. Yli 63 vuotiaita Sodankylän keskustan alueella asui 1541 

ja Järvikylien alueella 372.  Hankkeen päättyessä alle kouluikäisten lasten määrä on laske-

nut 36 ja yli 63 vuotiaita Järvikylien alueella asuu 386 henkilöä. Keskustan alueen yli 65 

vuotiaiden määrä on lisääntynyt viidellä.  
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Kaavioon on kerätty alle kouluikäisten ja yli 65 vuotiaiden Järvikylien asukkaiden määrät hankkeen suunnittelu vaiheessa 

3/2015 ja 9/2016 hankkeen päättyessä.   

 

 

 

 

Kaavioon on kerätty Järvikylien alueella tällä hetkellä toimivat yrittäjät. Lisäksi kaavioon on kerätty palveluntuotannosta 

kiinnostuneet aloittelevat yrittäjät ja yksittäiset henkilöt. Yksittäiset henkilöt tuottavat palveluja mm. Osuuskunta Sompion 

Tähden kautta.  
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Kaavioon on kerätty Järvikylien alueen tämän hetkisten saatujen palvelujen määrät sekä arvioitu palvelujen tarve. Arvios-

sa on käytetty apuna Järvikylien alueella tehtyjä palvelukartoituksia ja olemassa olevia lukuja.  
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Kaavioon on kerätty hankkeessa järjestettyjen koulutusten osallistujien määrät 

5 RAPORTTI 

4.1. Hankkeen tavoitteet 

4.1.1. Ylemmän tason tavoitteet 

Hankkeen tavoitteena oli tukea kylien pysymistä asuttuna ja väestön ikäraken-

teen pysymistä tasaisena. Tavoitteena oli lisätä toimeentuloa ja yrittäjyyttä, 

sekä tuottaa toimintamalleja ja palvelujärjestelmä mikä tukee tarkoituksenmu-

kaisten ja taloudellisten palveluntuotantojen syntymistä. Hankkeella pyrittiin 

tukemaan alueen asukkaita työllistymään palveluntuotantoon tai muuten 

mahdollistaa yritystoiminnan aloittaminen.   

4.1.2. Hankkeen tavoitteet 

Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli uudenlaisen yhteistoimintamallin kehit-

täminen ja testaaminen harvaan asutulla maaseutualueella yhdessä alueella 

toimivien yrittäjien, kolmannen sektorin toimijoiden sekä kunnan kanssa. Mal-

lia voisi soveltaa myös kunnan muissa osissa ja muissa kunnissa. 

 

Kysyntäpuolella ensisijaisena ovat kunnan toiminnat alueella ja niiden järkevä, 

kokonaistaloudellinen ja tarkoituksenmukainen hankkiminen sekä edelleen 

kehittäminen yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Tarkoituksena oli luoda 

paikallinen palveluverkosto kunnallisen palvelukysynnän tukemana, luoda 

alueellisella palveluntuotannolla positiivinen kehittymis-sykli. Yrittäjyydellä ja 
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alueellisella toimeentulolla, sekä palvelujen kehittämisellä lisätään viihtyvyyttä 

ja turvallisuutta alueen kylien asukkaille. 

 

Viihtyvyyden lisäämiseksi kokeiltiin kaikenikäisille suunnattuja virikepäiviä. Vi-

rikepäiviä järjestettiin yhdessä eri toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Sa-

malla kartoitettiin kylien kokoontumistiloja.  

 

Kartoituksessa selvitettiin alueen asukkaiden palvelujen tarvetta ja tällä het-

kellä saatavilla olevat palvelut. Kunnan tuottamien palvelujen lisäksi kartoitet-

tiin myös muista ennaltaehkäiseviä terveydenhoidollisia palveluja. Hankkees-

sa kartoitettiin alueen palvelujen tarjoajat, mitä palveluja he tällä hetkellä tuot-

tavat ja mitä palveluja he voisivat kehittää tai lisätä palvelun tuotantoon. Mu-

kana olivat myös yritystoimintaa suunnittelevat henkilöt. Hankkeessa selvitet-

tiin myös millä palveluilla pystytään tukemaan kotona selviämistä ja mahdolli-

suutta asua kotona mahdollisimman pitkään turvallisesti.  

 

Palvelujen kartoittamisessa käytettiin hyväksi Sodankylän kunnassa aikai-

sempia hankkeita mm. Kylässä hyvä, kotona paras ja Palveluja kyliin hank-

keiden keräämiä tuloksia. Yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien tukena on käytetty 

Hyvinvointialan naisyrittäjyyttä Lappiin hankkeen asiantuntijuutta.  

 

Palvelukartoituksessa olivat mukana seuraavat palvelut: Kotiapu- ja hoivapal-

velut, omaishoitajien lomitus, ateriapalvelut, lapsiperheiden palvelut ja virike-

toiminta. Lisäksi kartoitettiin asukkaiden ja yrittäjien koulutustarve. 

 

                         

4.2. Toteutus 

Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa Järvikylien asukkaiden palvelujen tarvetta 

sekä suunnitella ja testata miten alueella saataisiin palveluja joustavasti. Pal-

velut olisivat niin tuottajalle kuin tarvitsijallekin kokonaistaloudellisesti edullisia. 

Järvikylien alueella palvelujen hintoja nostavat muun muassa  pitkät matkat.  
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Kunnan kotihoito tuottaa Järvikylien alueella ns. lakisääteiset palvelut. Näihin 

palveluihin ei yleensä voi yhdistää muita ennaltaehkäiseviä palveluja. Yrittäjä-

vetoisesti tuotettuja palveluja olisi helpompi muokata asiakaslähtöisemmäksi. 

Alueen yrittäjillä on kiinnostusta tuottaa terveydenhuollollisten palvelujen li-

säksi myös muita kotona asumista tukevia palveluja. Kustannusten säästämi-

seksi nämä palvelut tulisi suunnitella toteuttavaksi yhdelle ja samalle käynti-

kerralle. Paikallinen palveluntuottaja voi olla myös joustavampi ja tuottaa pal-

veluja nopeammin hyvän yhteistyöverkoston avulla. 

 

Asiakasmääriä myös kartoitettiin ja yksinään tiettyä palvelua tarvitsevia asiak-

kaita ei ole alueella riittävästi, mutta tarjoamalla kokonaisvaltaisia palveluja 

hoivasta kodin hoitoon, asiakaskuntaa riittää. Alueella asuvasta noin sadasta 

kotihoidon asiakkaasta saa palveluja noin kerran kuukaudessa, mutta ennal-

taehkäisevien palvelujen tarve on laajempi. Myös ns. avovastaanottoa kaiva-

taan enemmän alueella. Aikaisemmin alueella oli myös oma lääkärinvas-

taanotto, sitä ei nyt enää ole. Lääkäripalveluille olisi tarvetta. Yksityislääkärillä 

olisi kiinnostusta kehittää lääkäripalvelujen tarjontaa ja tehdä muutenkin yh-

teistyötä alueen yrittäjien kanssa. 

 

Omarahoitteisten palvelujen ostoon on halukkuutta, mutta moni Järvikylien 

asukkaista kokee, että he eivät saa palveluja samalla tavalla kuin jos asuisivat 

keskustassa. Asukkaat haluaisivat lisää tietoa palveluntarjoajista ja yrittäjien 

tulisikin markkinoida itseään enemmän ja näkyvämmin alueella.   

4.2.1. Toimenpiteet 

Hankkeessa selvitettiin kunnan vanhustyön, varhaiskasvatuksen sekä sosiaa-

litoimen kanssa tämän hetkisiä palveluja ja palvelujen tarvetta. Vanhustyössä 

ja varhaiskasvatuksessa, on mahdollisuuksia toteuttaa palveluja, kuten lasten 

ja vanhusten päivähoito ja kerhotoiminta, yrittäjävetoisesti. Sosiaali- ja mielen-

terveyspalvelujen tuottaminen vaatisi pitkälle kouluttautuneen yrittäjän työ-

panosta.  Mielenterveyspalvelujen tuottaminen alueella olisi kuitenkin kiinnos-

tavaa esimerkiksi kotikuntoutuksen avulla. Kotikuntoutusta voitaisiin kehittää 

yhdessä esimerkiksi mielenterveystoimen kanssa.  

 

Lasten päivähoitopalvelua kokeiltiin ja se pystyttiin tuottamaan osittain kunnan 

omana perhepäivähoitona räätälöidysti perhepäivähoitajan kotona ja perheen 

kotona tarpeen mukaan. Tilapäistä perhepäivähoitoa ostettiin myös suoraan 

yrittäjältä. Kunnan järjestämää leikkitoimintaa ei ole tällä hetkellä Järvikylien 

alueella, koska alle kouluikäisiä osallistujia ei ilmoittautunut tarpeeksi.  
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Lapsille suunnattu koulun jälkeen tapahtuvaa kerhotoimintaa kokeiltiin ns. 

Järvikylien kerhona, jossa vapaaehtoiset äidit ohjasivat. Kerhoon saatiin tar-

vikkeita lahjoitusvaroin. Kerhoon hankittiin mm. frisbeekorit ja frisbeet, palloja, 

mailoja, askarteluvälineitä. Järvikylien kerhot pyörähtivät käyntiin jo ennen 

hankkeen virallista aloitusta.  

 

Järvikylien alueella aloitti lisäksi kaikenikäisille (vauvasta vaariin) suunnattu 

kerhotoiminta TERHO kerho. Toiminta on valtakunnallista toimintaa, joka on 

käynnistetty ”Koko Suomi leikkii” Suomen Kulttuurirahaston käynnistämän ja 

rahoittaman kolmevuotisen (2014–2016) suurhanke avulla. Hankkeen toteu-

tuksesta vastaavat yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen 

Punainen Risti. TERHO-kerhon vetäjinä toimivat tällä hetkellä vapaaehtoiset 

äidit ja kolmannen sektorin toimijat. TERHO-kerhon materiaalit tulevat vielä 

Koko suomi leikki hankkeesta, mutta hankerahoitus päättyy ja Järvikylissä 

toimiville kerhoille tulisi hankkia materiaalia ja toimintaa tukevaa muuta tarvi-

ketta joillakin varoilla myös myöhemmin.  

 

Järvikylien alueella kunnan ja yrittäjien lisäksi tuottavat ennaltaehkäiseviä pal-

veluja ja muuta toimintaa erilaiset hankkeet, Revontuli Opisto, Mannerheimin 

Lastensuojeluliitto, Suomen Punainen Risti ja Seurakunta.  

 

4.2.2. Kartoitetut palvelut, tarve, resurssit ja toimintamalli 

Kotiapu- ja hoivapalvelut 

Tarve: Kotihoidon tuottamien palvelujen lisäksi ikäihmiset tarvitsevat kotiin 

ennaltaehkäiseviä palveluja, kuten apua raskaampiin kotitöihin (siivous, puu-

huolto, lumityöt, pienet remontit) 

Resurssit: Kunta, Yrittäjät, Osuuskunta Sompion Tähti. Alueella  

Uusi toimintamalli: Nykyisen käytännön lisäksi asiakas ostaa palveluja yrittä-

jiltä tai kolmannen sektorin toimijoilta. Yrittäjä tekee asiakkaan luona hoiva-

työn lisäksi myös ennaltaehkäisevää kotiaputyötä. Kunta ostaa palveluja suo-

raan yrittäjältä tai tuottaa omana palvelunaan. Palvelut maksetaan mm. palve-

lusetelillä tai yksityisellä rahalla. Palvelusetelien käyttö lisää yksityisen rahan 

käyttöä, koska palvelusetelillä on omavastuuosuus. 

 

Omaishoitajien lomitus 

Tarve: 1.7.2016 astui voimaan kaikille omaishoitajille lomaoikeus 2 pv. / kuu-

kausi. Sodankylässä omaishoitajat voivat saada kiinteähintaisen hoivapalve-

lusetelin 110 €/vrk omaishoitajien lakisääteisten vapaiden järjestämiseksi.  

Yksi palveluseteli vastaa yhtä lakisääteistä vapaavuorokautta. Palvelun voi 

setelillä ostaa vain kunnan hyväksymältä palveluseteliyrittäjältä. Tämä vähen-

tää hoivapalvelusetelin käyttöä, koska hoivapalveluja antavia palveluseteliyrit-
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täjiä on Sodankylän kunnan alueella tällä hetkellä 7. Palvelusetelillä omaishoi-

taja voi hankkia palvelun muualtakin esim. laitoksesta tai perhehoidosta.  

 

Omaishoitajat tarvitsevat joustavaa lomituspalvelua, koska suurin osa omais-

hoitajista on itsekin iäkkäitä eivätkä kykene valitsemaan ns. parasta mahdol-

lista lomahoitopaikkaa hoidettavalleen. Omaishoitajat eivät välttämättä kykene 

pitämään itse huolta omasta jaksamisestaan, siihen he tarvitsevat enemmän 

neuvontaa, ohjausta ja huolenpitoa. Omaishoidettaville suunnattua kerho / 

päivähoitotoimintaa on keskustassa mutta ei Järvikylien alueella. Päivä- ja 

muistikerhotoiminnalle on tarvetta.  

Resurssit: Hankeen aikana Järvikylien alueella valmistui yhdeksän ikäihmis-

ten perhehoitajaa. Aikaisemmin perhehoitajia on koulutettu 11 henkilöä. Heis-

tä yksi on aloittanut ikäihmisten perhehoidon omassa kodissaan. Nyt valmen-

netuista kaikki olisivat valmiita tekemään omaishoitajien lomitusta hoidettavan 

kotona. 1-3 valmennettua olisi myös valmis kokeilemaan ikäihmisten perhe-

hoitoa omassa kodissaan. 

 

Kerho- / päivätoiminnan aloittamiseksi tarvittaisiin toimivat tilat. Järvikylien 

alueella on useimmissa kylissä kylätaloja, mutta ne eivät ole helposti käytettä-

vissä. Tilat ovat osittain puutteellisia ja varsinkin lämmityskustannukset nosta-

vat tilojen käyttökustannuksia. Vapaaehtoisia kerhojen pitäjiä löytyisi niin yksi-

tyishenkilöistä kuin kolmannen sektorin toimijoistakin. 

 

Yrittäjiä tulee kannustaa hakeutumaan palveluseteliyrittäjiksi. Hankkeen aika-

na kolme yrittäjää on hakeutumassa palveluseteli yrittäjiksi. Yrittäjät hakeutu-

vat myös naapurikuntien palveluseteliyrittäjiksi. Kittilän ja Rovaniemen kunnat 

ovat Sodankylän kunnan eteläosien rajanaapureita.  

 

Uusi toimintamalli: Aikaisemmin käytetyn laitoksissa tapahtuneen lomahoi-

don lisäksi otetaan käyttöön perhehoito. Panostetaan perhehoidon organisoin-

tiin paremmin. Tehdään siitä yhteistyöllä ja hyvällä organisoinnilla houkuttele-

va sekä hoitajalle että hoidettavalle. yhteistyöllä ja hyvällä organisoinnilla. Pi-

detään ikäihmisten perhehoitajien koulutus ajan tasalla mm. lääkehoidon kou-

lutus, EA koulutukset. Tuetaan yrittäjien hakeutumista palveluseteliyrittäjiksi.  

 

Ateriapalvelu 

Tarve: Koska ateriapalvelua ei ole tällä hetkellä tarjolla kuin vain harvoissa 

kylissä, sitä ei osata kysyä / haluta. Tehdyn kyselyn perusteella ateriapalvelul-

le olisi kuitenkin tarvetta. Hyvällä ja terveellisellä ruokavaliolla ihminen pysyy 

terveenä ja kotona asuminen mahdollistuu pidempään. Ateriapalvelun lisäksi 

haluttaisiin myös ruuan kotiinkuljetusta ja mahdollista apua ruuan valmistami-

seksi itse avustettuna.  
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Resurssit: Järvikylien koulu, kunnan keskuskeittiö (Sodankylässä), Kieringin 

kyläkauppa 

Uusi toimintamalli: Tuetaan ateria- ja kuljetuspalveluja kylittäin, tuotetaan lä-

hi- ja kotiruokaa. Esimerkiksi koulutaksit ja päiväpalvelu kuljetus voisivat kul-

jettaa ruuan kylille yhteiskuljetuksena oppilas ja asiakaskuljetuksissa. Ate-

riapalvelut jotka tulevat keskuskeittiöltä ovat koettu hyviksi, mutta niitä tulisi 

voida muokata asiakkaan mieltymysten mukaiseksi. Ateriapakettien mahdolli-

suudesta muokata asiakaslähtöisemmiksi on tehty ehdotus keskuskeittiölle. 

 

Lapsiperheiden palvelut  

Tarve: Päivähoitopalvelut ja kerhotoiminta. Lisäksi alueella on tarvetta tuki-

perhetoiminnalle. 

Resurssit: Perhepäivähoidon toteuttamiselle on hyvät mahdollisuudet Järvi-

kylien alueella. Alueella on koulutettuja ja työtä kuntakeskuksessa tekeviä las-

tenhoitajia. Työntekijät ovat valmiita yhdistämään erilaista työtä, niin että voi-

vat tuottaa päivähoitopalvelua Järvikylillä. Lapsiperheiden erityispäivähoidolle 

ei ole resursseja. Tukiperhetoiminnasta on kiinnostusta.  

Uusi toimintamalli: Päivähoitoa järjestetään alueella tarpeen mukaan alueel-

la olevien työntekijöiden avulla joko kunnan omana palveluna tai ostamalla 

yksityiseltä palveluntuottajalta. Yhdistetään tarvittaessa eri ikäryhmien tarvit-

sema päivähoito. Molemmille on tarvetta alueella ja ne täydentäisivät hyvin 

työntekijän työllistymismahdollisuutta. Tuetaan päivähoitopalvelujen ostamista 

yksityiseltä palveluntuottajalta esimerkiksi tarpeeseen kehitetyllä lapsiperheille 

suunnatulla tukipalvelusetelillä.  

 

Viriketoiminta  

Tarve: Viriketoimintaa tarvitsevat kaikki kylissä olevat henkilöt, myös lomalai-

set. Viriketoiminta on sosiaalista kanssakäymistä lisäävä tukipalvelu. Virike-

toimintaan on helppo tuoda erialojen asiantuntijoita, yrittäjiä ja kolmannen 

sektorin toimijoita kertomaan (oasta) toiminnastaan. Tiedon saanti tasa-

arvoistuu, kun tietoa tuodaan kylille. Internet on käytössä vain harvoilla ikäih-

misillä! 

Resurssit: Järvikylien alueella ei ole helposti käytettävissä tiloja, jossa voi-

daan pitää virikepäiviä. Kylissä on kylätaloja, vanhoja kouluja ja muita tiloja 

joiden lämmittäminen varsinkin talvella on kallista. Tilojen vuokrat vaihtelevat 

lämmityskustannusten mukaan.  

Uusi toimintamalli: Viriketoimintaa tuotetaan yrittäjälähtöisesti yhteistyössä 

kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yrittäjä tuottaa tarvittavan sisällön, 

hankkii asiantuntijat ja muut luennoitsijat. Yrittäjät tulevat tilaisuuksiin kerto-

maan omista palveluistaan. Viriketoiminta on eri ikäryhmien yhteisöllistä toi-

mintaa virikepäivien muodossa. Muut kerhot ja vapaaehtoistyö sekä vertaistu-

ki toiminta on hyvä huomioida myös viriketoiminnassa.  
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Koulutus (pienimuotoiset koulutukset) 

Hanke järjesti pienimuotoisia koulutuksia alueella. Koulutuksiin osallistui kol-

mannen sektorin toimijoita, yrittäjiä ja yksityisiä henkilöitä. Koulutuskartoituk-

sessa yrittäjiltä tuli vielä toteutuneiden koulutusten lisäksi toivomus Mielenter-

veyden ensiapukoulutuksesta sekä ystävätoiminta koulutuksesta, mutta ajan 

vähyyden vuoksi niitä ei voitu järjestää.  

o EA 1 koulutus (26 henkilöä) 

o EA 2 koulutus (10 henkilöä) 

o Hygieniaosaaminen koulutus ja testi (8) 

o Ikäihmisten perhehoidon valmennus (9) 

o Järjestyksen valvojan peruskurssi (11) 

o Lääkehoidon koulutus (22 henkilöä) 

4.2.3. Palveluseteli 

Virikepäivien aikana keskusteltiin Sodankylän kunnassa käytössä olevista 

palveluseteleistä. Kartoitettiin kokemuksia palvelusetelin käytöstä ja kysyttiin 

yrittäjiltä mielipidettä palvelusetelin käytöstä.  

 

Sodankylän kunnassa tällä hetkellä käytössä olevat palvelusetelit:  

 Tukipalveluseteli (siivous-, ateria-, piha- ja kiinteistöpalvelut) 

 Palveluseteli (kotihoidon palveluihin) 

 Hoivapalveluseteli (omaishoitajien lakisääteisten vapaiden järjestämi-

nen 110 €/vrk) 

 

Palveluseteleistä kerrottiin viriketapahtumissa ja muissa tilaisuuksissa. 

Useimmille virikepäiviin osallistuneille ikäihmisille palvelusetelit olivat outoja. 

Mielenkiintoa herätti hoivapalveluseteli, joka mahdollistaa omaishoitajien laki-

sääteisten vapaiden järjestämisen omaishoidettavalle muualla kuin laitokses-

sa. Tällä setelillä saadaan esimerkiksi kotiin kotona olevalle omaishoidettaval-

le tukea. Varsinkin muistisairaalle hoidettavalle tämä on hyvä uudistus.  

 

Tukipalveluseteli on yksi kunnan tarjoama palvelu, jolla voi hankkia kotona 

asumisen tueksi esimerkiksi siivousapua. Palveluseteli oli kiinnostava, mutta 

kaksi seteliä kuukaudessa koettiin vähäiseksi. Setelin hakeminen on työlästä 

ja tulorajat siihen ovat kovin pienet.  

 

Vanhustyölle ja perusturvalautakunnalle tehtiin esitys tukipalvelusetelin muut-

tamiseksi toimivammaksi. Esityksessä kiinnitettiin huomiota pieniin tulorajoihin 

ja setelien vähäiseen määrään kuukaudessa. Lisäksi palvelusetelin myöntä-

minen tulisi olla joustavampaa. Esimerkiksi palveluohjaajat voisivat myöntää 

sen tukitoimina muiden palvelujen yhteydessä. Tukipalvelusetelin myöntämis-
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perusteita olisi hyvä muuttaa myös niin, että niitä voitaisiin käyttää akuuteissa 

tapauksissa tukemaan turvallista kotona asumista.  

 

Tällä hetkellä tukipalveluseteli on tarkoitettu käytettäväksi siivouspalvelun li-

säksi myös ateria-, piha- ja kiinteistönhoitoa sekä kodinhoidollisia palveluihin. 

Palvelusetelin arvo on 15 euroa ja yhdellä setelillä voi ostaa yhden tunnin tu-

kipalveluja. Asiakkaan omavastuu vaihtelee palvelutuottajan perimän hinnan 

mukaan. Tukipalvelusetelin tulorajat ovat 1250 € / kk brutto yhden hengen ta-

loudessa ja kahden hengen taloudessa 1900 € / kk brutto. Seteleitä myönne-

tään yhdelle asiakkaalle korkeintaan kaksi kappaletta kuukaudessa.  

 

Sodankylän kunnassa on tällä hetkellä seitsemän hyväksyttyä palvelusete-

liyrittäjää ja tämä hidastaa palvelusetelin käytön yleistymistä sekä asiakkaan 

valinnan vapautta yrittäjän valinnassa.  Palveluseteliä tulisi myös laajentaa 

lapsiperheiden palveluihin. Tarvittaessa perhe voisi ostaa palvelusetelillä väli-

aikaista apua esimerkiksi vanhemman sairastuttua.  

4.2.4. Ikäihmisten perhehoito 

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan ikäihmisen hoivan ja huolenpidon jär-

jestämistä ympärivuorokautisesti perhehoitajan kodissa. Perhehoidon järjes-

tämisen lähtökohtana ovat ikäihmisen tarpeet. Perhehoito voi olla jatkuvaa tai 

lyhytaikaista esimerkiksi omaishoitajan vapaan aikana. Vaikka perhehoito on 

lähtökohtaisesti ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa, voidaan sitä jär-

jestää myös muilla tavoin esimerkiksi omaishoitajan työssäkäynnin tai vapaan 

ajaksi.  

 

Perhehoito tarjoaa ikäihmiselle kodinomaisen elinympäristön ja mahdollistaa 

ikäihmiselle arjen toimiin osallistumisen omien voimavarojen puitteissa. Per-

hehoito sopii myös ikäihmisille, jotka kokevat yksinäisyyttä tai turvattomuutta. 

Perhehoitoa voidaan käyttää myös tilanteissa, joissa ikäihminen on esim. sai-

raalahoidon jälkeen toipilaana ja tarvitsee tukea ennen kotiutumistaan. Per-

hehoito toteutetaan yhteistyössä kunnan muiden Sosiaali- ja terveyspalvelu-

jen kanssa. Perhehoito on avohoitoa ja perhehoidossa oleva ikäihminen on 

oikeutettu saamaan esimerkiksi kotihoidon palveluja. 

 

Ennen perhehoidon aloittamista perhehoitajan on käytävä Ikäihmisten perhe-

hoidon valmennus. Valmennus antaa paljon tietoa perhehoidosta ja samalla 

valmennuksen aikana voi tarkastella omia resurssejaan ja taitojaan toimia 

perhehoitajana. Perhehoitajan ei tarvitse olla yrittäjä. Ikäihmisten perhehoito 

aloitetaan tekemällä kunnan kanssa toimeksiantosopimus. Toimeksiantoso-

pimuksessa sovitaan perhehoidosta maksettavasta hoitopalkkiosta, perhehoi-

dosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta sekä perhehoitajan muusta 
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tuesta, kuten vapaista, niiden järjestämisestä, työnohjauksesta ja täydennys-

koulutuksesta.  

 

Ikäihmisten perhehoidosta maksettavien hoitopalkkioiden ja kulukorvausten 

taso ja määräytymisperusteet määritellään kuntakohtaisissa ikäihmisten per-

hehoidon toimintaohjeissa. Hankkeen aikana toimintaohjeeseen tehtiin muu-

tosehdotuksia. Toimintaohjeeseen toivottiin lisäystä mahdollisuudesta toteut-

taa perhehoitoa hoidettavan kotona. Lisäksi toimintaohjeen tulee olla perhe-

hoitolain mukainen. Palkkioihin ja kulukorvauksiin tulisi tehdä myös korotuksia 

perhehoitoliiton suositusten mukaisesti.  

 

Ikäihmisten perhehoitoa kehitetään parhaillaan valtakunnallisesti. Yksi tavoite 

mistä hankkeen aikana keskusteltiin perhehoidon kehittämiseksi, oli perhe-

hoidon koordinoinnin parantaminen. Valtakunnallisesti löytyy muutamia hank-

keita, joissa koordinointia kehitetään. Muun muassa Jyväskylän alueella to-

teutetaan Maakunnallista vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon koordinointi 

hanketta.  Koordinoinnilla tuettaisiin perhehoitajaa sekä perhehoidon tarpees-

sa olevia henkilöitä. Kun perhehoitoon tulee yhteensopivia asiakkaita, siitä 

saadaan paras hyöty kaikkien kannalta. 

4.2.5. Aikataulu 

Hankkeen toteutus aika 1.1. – 31.10.2016. Hankkeelle haettiin elokuussa 

kaksi kuukautta jatkoaikaa. Projektipäällikkö oli töissä hankkeessa 1.1. – 

30.9.2016 ja ohjaaja työskenteli hankkeessa 1.3. – 30.4.2016.  

4.2.6. Tiedottaminen 

Tiedotus ja kartoitustilaisuudet: 

12.2.2016 Sassali 

14.3.2016 Riipi      

18.5.2016 Vaalajärvi 

 

Yleiset tiedotustilaisuudet 

31.5.2016 Perhehoidon seminaari, Kolari 

26.8.2016 Sassalin markkinat 

27.8.2016 Kylien päivä, Sodankylä 

29.9.2016 Kunnanviraston avoimet ovet 

 

Lehti-ilmoitukset 

Sompio 9.3.2016: Ikäihmisten perhehoidon valmennus järjestetään kevään 

aikana 

Sompio 9.3.2016: Järvikylien palvelujen kehittäminen -keskustelutilaisuus 

Sompio 10.8.2016: Järjestyksenvalvojan peruskurssi 

 



 
 
  
        
       15
       

                     

Lehtijutut 

Sompio 24.2.2016: Elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilymisen perusta 

toimivat lähipalvelut 

Lapin kansa 14.3.2016: Oma perhepäivähoito ja muita lähipalveluja 

Sompio 13.4.2016: Virikkeistä toimintaa Uimaniemessä 

 

Hanke tiedotti ja kertoi hankkeen tuloksista hankkeelle perustetussa Face-

book ryhmässä. Koko kylä palvelee ryhmän löydät Facebookista tästä linkistä 

https://www.facebook.com/groups/palvelut/?fref=ts 

Hankkeen järjestämistä tapahtumista ja koulutuksista tiedotettiin kunnan ta-

pahtumat sivuilla, sähköpostiviesteillä, Lapin Radiossa, kylien ilmoitustauluil-

la, yrittäjien kanssa yhteistyössä, lehti-ilmoituksilla yms.  

4.2.7. Resurssit 

Projektipäällikkö Kaisa Annala työskenteli hankkeessa 1.1. - 30.9.2016 väli-

sen ajan. Ohjaajana hankkeessa toimi Ritva-Leena Vierelä 1.3. - 30.4.2016. 

Hankkeen johtajana toimi Sodankylän kunnan kehittämisjohtaja Jukka Lokka.  

 

Hankkeen asiantuntijatyöryhmässä oli mukana edellä mainittujen lisäksi  

 Harri Tiuraniemi, perusturvajohtaja, Sodankylän kunta  

 Hanna-Leena Talvensaari, toiminnanjohtaja, Leader Pohjoisin Lappi 

 Inga Mukku, vanhustyönjohtaja, Sodankylän kunta 

 Anne-Mari Lakkala, vs. kotihoidon osastonhoitaja Sodankylän kunta 

(2.3.2016 asti) 

 Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Sodankylän kunta (3.3.2016 al-

kaen) 

 Anne Särkelä, Järvikylien kotisairaanhoito, Sodankylän kunta 

 Tuulikki Ahola, toimitusjohtaja, Osuuskunta Sompion Tähti 

 Eini Kivilompolo, kunnanhallituksen edustaja, Sodankylän kunta 

4.2.8. Toteutuksen organisaatio 

Projektipäällikkö toteutti hankkeen toimia 1.1. – 30.9.2016 välisenä aikana. 1.10. – 

31.10.2016 hankkeessa toteutettiin vielä lääkehoidonkoulutusta. Koulutus toteutettiin 

verkkokurssina ja osallistujat tekivät sitä itsenäisesti. Lokakuussa tehtiin myös hank-

keen hallittu loppuun vienti, raportointi, maksuhakemus, indikaattorit yms. 

4.2.9. Kustannukset ja rahoitus 

Yhteensä  74 208,43   

Joka sisältää talkootyön   6484,33  

   

Julkinen rahoitus 66 787,59   

EU + valtio  53 430,07   

Kunta  13 357,52   

https://www.facebook.com/groups/palvelut/?fref=ts
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Yksityinen rahoitus   7 420,84 

Vastikkeeton    6 484,33   

Rahallinen osuus         936,51   

4.2.10. Raportointi ja seuranta 

Hankkeesta on tehty loppuraportti ja yhteenveto virikepäivien toteutuksesta. Muistiot 

lääkehoidon koulutuksen järjestämisetä sekä tulevasta yhteistyöstä Järvikylien alu-

eella SPR Lapin piirin kanssa. Asiantuntijatyöryhmä on seurannut ja ohjannut hank-

keena etenemistä. Asiantuntijatyöryhmän kokouksia on ollut kolme ja niistä on tehty 

muistiot. Lisäksi hankkeen aikana tehtiin ehdotuksia ikäihmisten perhehoidon toimin-

taohjeeseen, tukipalvelusetelin uudistamiseksi ja ateriapalvelujen järjestämiseksi rää-

tälöidysti järvikylien alueelle. 

4.2.11. Toteutusoletukset ja riskit  

Hankkeen toteutuksen kannalta suurin riski oli eri toimijoiden mukaan saami-

nen kehittämään kokonaistaloudellista ja tarkoituksen mukaista yhteistoimin-

tamallia. Vaikka hankkeen kesto oli lyhyt, mukaan saatiin hyvin alueen yrittäjiä 

ja hoitotyöstä kiinnostuneita henkilöitä. Koulutuksiin saatiin osallistujia siitä 

huolimatta, että enimmäkseen koulutukset järjestettiin kesän aikana. Hanketta 

kirjoitettaessa yhdeksi riskiksi koettiin kunnan hidas päätöksen teko ja se hi-

dasti hankkeen etenemistä joiltakin osin.  

 

Alueen yrittäjät ovat yhdessä hankkeen kanssa tehneet esityksiä mm. tukipal-

velusetelin muuttamiseksi monipuolisemmaksi ja joustavammaksi. Seteleitä 

tulisi myöntää myös useampi asiakasta kohti, näin se tukisi asiakkaiden koto-

na asumista pidempään ja oman rahan käyttöä palvelujen ostamisessa. Li-

säksi Sodankylän kunnassa toimivan ikäihmisten perhehoitajan ja valmen-

nuskouluttajan kanssa tehtiin muutosehdotuksia ikäihmisten perhehoidon toi-

mintaohjeeseen. Toimintaohje tulisi päivittää nykyisen lain mukaiseksi. Suu-

rimpana muutoksena perhehoitaja ja valmennukseen osallistuneet toivoivat li-

sättäväksi ikäihmisen perhehoidon myös hoidettavan kotona. Tämä tukee 

varsinkin muistisairaan hoitoa. Perhehoidosta saatavia palkkioita tulee myös 

nostaa sille tasolle kuin niitä suositellaan Perhehoitoliitossa.  

 

Hankkeessa tehtiin palvelukyselyjä alueen asukkaille. Niihin ei saatu paljon 

vastauksia, mutta kuitenkin riittävästi. Kyselyn perusteella voidaan tehdä yh-

teenveto. Kyselyyn vastanneet haluaisivat yhdenvertaisia palveluja Järvikyliin. 

Asukkaat tarvitsevat ei niinkään sairaanhoidollisia palveluja kotiin, vaan ennal-

taehkäiseviä ja kotona asumista tukevia palveluja kuten; siivous, ateria ja mui-

ta kodinhoidollisia palveluja. Kylien asukkaat haluaisivat enemmän tietoa kun-

nan järjestämistä palveluista sekä alueen yrittäjien tarjoamista palveluista.  
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Yksi riski hanketta suunnitellessa oli myös palveluntuottajien sitoutuminen ja 

heidän resurssit tuottaa palveluja alueella. Alueella toimii vain vähän yrittäjiä 

jotka tuottavat hoiva- ja kotipalveluja. Alueella on kuitenkin useita koulutettuja 

lähihoitajia, heidät on ohjattu tekemään töitä Järvikylien alueella Osuuskunta 

Sompion Tähden kautta. Näin he pääsevät näkemään alueen tarpeen, mah-

dollista tulevaa omaa yritystoimintaa varten. 

 

Alueella yhteistyössä Osuuskunta Sompion Tähden kanssa pystytään tuotta-

maan ja turvaamaan tarvittavat palvelut joko asiakkaan omarahoitteisesti tai 

kunnan myöntämillä tukipalveluilla. Toimintaa pitäisi käynnistää vieläkin aktii-

visemmin. Yrittäjien tekemät tarjoukset tulisi käsitellä ja kommentoida. Yhteis-

työneuvotteluja pitäisi käydä myös ikäihmisten perhehoidon valmennuksen 

käyneiden henkilöiden kanssa.  

  

Koulutuksiin on osallistunut hyvin osallistujia ja kattavasti koko kunnan alueel-

ta. Koulutuksia on pyydetty enemmän kuin mitä hankkeen aikana voitiin jär-

jestää. Virikepäiviin saatiin kohtuullisen hyvin osallistujia eri kyliltä. Virikepäi-

viin osallistuminen oli paljon riippuvainen kuljetuksista.  Sellaiset henkilöt, joil-

la ei ollut mahdollisuutta saada esim. naapurilta kuljetusta, eivät voineet osal-

listua virikepäiviin. Virikepäivät olivat suunnattu kaikenikäisille ja tämä lisäsi 

sosiaalista kanssakäymistä ja yhteisöllisyyttä alueella. Esimerkiksi alueella 

asuvat sairauseläkkeellä tai muuten kauan työttöminä olleet henkilöt kokivat 

virikepäivät omikseen, koska ohjelma oli niin laaja ja monipuolinen. 

4.3. Yhteistyökumppanit 

 Kyläseurat 

 Paikalliset yrittäjät ja muut palveluntuottajat 

 Revontuli Opisto 

 Seurakunta 

 Osuuskunta Sompion Tähti 

 Kylässä hyvä kotona paras hanke, Sodankylän Vanhustenkotiyhdistys ry 

 Hyvinvointialan naisyrittäjyys – jatkohanke, Lapin yliopisto 

 SPR Lapin piiri 

 Mannerheimin Lastensuojeluliitto 

 Hankkeen tehdyistä toimista kerrottiin myös naapurikuntien vanhustyölle ja 

neuvoteltiin yhteistyön tekemisestä yli kuntarajojen (Kittilä, Rovaniemi, 

Pelkosenniemi, Savukoski). 
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4.4. Tulokset ja vaikutukset 

Tärkeimpänä ajatuksena jo hankkeen suunnittelu aikana oli palvelujen säilymi-

nen harvaan asutulla alueella. Kohteena hankkeessa oli Järvikylien alue. 

Hankkeessa kartoitettiin palvelujen tarpeita ja olemassa olevia palveluja alueel-

la. Pyrittiin selvittämään, voidaanko alueella olevia resursseja organisoida pa-

remmin ja miten kunta ja paikalliset toimijat voivat kohdistaa palvelujaan suo-

raan alueelle. Yhteistyön tiivistäminen kunnan eri organisaatioiden ja yrittäjien 

sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tulee lisätä ja tiivistää. Yhteistyö 

Osuuskunta Sompion Tähden kanssa toimii jo hyvin. Hankkeen aikana Osuus-

kuntaan on ohjattu Järvikylien alueella olevia työntekijöitä jotka eivät itse halua 

alkaa esim. toiminimellä tuottaa palveluja. Osuuskunnan kautta tuotetaan pai-

kallisia palveluja alueen osaajien avulla. Paikallisesti tuotetulla työllä saadaan 

kustannuksia mm. matkakustannusten osalta alennettua. Alueella aloitti yksi 

uusi yrittäjä joka tuottaa mm. kotiapupalveluja ja kaksi aikaisemmin aloittanutta 

yrittäjää aloitti mm. hoiva- ja kotiaputyön tarjoamisen alueella.  

 

Vammaispalvelujen ja sosiaalista tuke tarvitsevien palvelujen tuottamisessa 

ammatillisuus ja moni ammattilaisuus ovat tärkeitä. Siksi hankkeen aikana ei 

panostettu tähän tarpeeseen, koska alueelta ei löytynyt tätä ryhmää koskevaa 

ammattiosaamista. Keskusteluja kuitenkin käytiin ja varsinkin mielenterveys- ja 

päihdekuntoutus olisi yksi mitä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi kotikuntoutuksen 

avulla alueella. Palvelut olisivat matalankynnyksen ja ennaltaehkäiseviä palve-

luja. Näillä palveluilla mahdollisesti madallettaisiin kynnystä hakea apua on-

gelmiin ajoissa.  

 

Virikepäivistä saatuja tuloksia on käsitelty yhdessä Revontuliopiston kanssa. 

Revontuliopisto järjestää kylissä kansalaisopiston toiminta-aikana kylillä ikäih-

misille suunnattuja toimintatuokioita. Virikepäivinä huomattiin, että kylissä on 

myös paljon muita henkilöitä (työttömiä, sairauseläkkeellä tai muuten ns. työ-

elämästä poissa olevia henkilöitä) jotka haluaisivat vahvistaa sosiaalista kans-

sakäymistä muiden kyläläisten kanssa. Virikepäivät olivat luonteva tapa tulla 

keskustelemaan ja viettämään yhteistä aikaa. 

6 ESITYKSET JATKOTOIMENPITEIKSI 

Kunnan ja yrittäjien sekä kolmannen sektorin välistä yhteistyötä tulee tehostaa 

ja palveluntuottajien kouluttamista tulee jatkaa, jotta heidänkin osaamisensa 

pysyisi ajan tasalla. Palvelujen laadun sekä saannin turvaamiseksi pienyrittäji-

en, kolmannen sektorin ja julkisen sektorin palvelujen koordinoinnin kehittämis-

tä tulee jatkaa. Tehdään kannattavuuslaskelmia tuotettavista palveluista alueit-
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tain. Samalla tulisi avataan erilaisia tapoja ostaa palveluja yrittäjiltä esimerkiksi 

toimeksiantosopimuksella tai ostopalvelusopimuksella.    

Lisätä tiedottamista mahdollisuuksista kouluttautua Sodankylän kunnan ja La-

pin sairaanhoitopiirin tarjoamissa koulutuksissa.  Kehitetään kunnan tapahtu-

makalenteria myös koulutuskalenteriksi.  

Tuetaan yrittäjiä hakeutumaan palveluseteliyrittäjiksi. Kannustetaan kehittä-

mään palvelujen laatua ja moninaisuutta. Tärkeää on myös varmistaa palvelu-

jen katkeamaton tarjonta. Tarjonta pystyttäisiin varmistamaan yrittäjien yhteis-

työllä ja eritoten palvelujen koordinoinnilla.  

Järvikylien yrittäjät ovat käyneet keskustelua Osuuskunta Sompion Tähden 

kanssa palvelujen organisoinnista, laskutuksesta ja raportoinnista. Tämä olisi 

”kilpailusta” huolimatta hedelmällistä yhteistyötä, jolla taattaisiin palvelujen laatu 

ja saatavuus. Osuuskunnan toiminnanohjausjärjestelmästä voidaan muokata 

sellainen, että siitä voidaan ”myydä” osuuksia pienyrittäjille.  Yhteistyötä tehtä-

essä niin palvelun tuottajan kuin ostajankin pitää pysyä aikataulussa ja ostaa / 

tuottaa sovitut palvelut. Vararinki järjestelmä pitäisi vielä luoda varmemmaksi. 

Hankkeen aikana on myös keskusteltu toimitilasta, jossa voitaisiin tuottaa esi-

merkiksi hieronta ja fysioterapiapalveluja. Tällä hetkellä sellaista tilaa alueella ei 

ole, mutta vanha ”neuvola talo” on jäänyt tyhjäksi ja kunta sen myy. Saataisiin-

ko tästä tilasta yrittäjien yhteinen toimitila?  

Toimitilan tulisi olla sellainen, että siellä voitaisiin toteuttaa kerhotoimintaa kai-

kenikäisille. Erilaiselle kerhotoiminnalle on kysyntää, vaikka alueella toimiikin 

kansalaisopiston kerhot. Kansalaisopiston kanssa on käyty keskustelua ”kylä-

kerhojen” muuttamisesta siten että ne palvelisivat kaikenikäisiä. Tällä hetkellä 

toiminta kohdistuu lähinnä kotihoidon avopalveluja käyttäviin, koska kyläkerhot 

on yhdistetty sairaanhoitajan vastaanoton yhteyteen.  

Hankkeen saamista tuloksista ja toimista on ollut kiinnostunut mm. Kittilän kun-

nan vanhustyö. Järvikylien alueen yrittäjä on tuottanut yhteistyömallin mukaisia 

palveluja Kittilän kunnalle. Tukipalvelusetelin käytöstä ja muuttamisesta toimin-

nallisemmaksi on ollut kiinnostusta mm. Pelkosenniemen kunta. Yritysyhteis-

työstä on ollut kiinnostunut myös Savukosken kunta. Hankkeiden toteuttami-

sessa on hyvä huomioida myös hyvien käytänteiden jakaminen toimialoittain ja 

kuntarajojen ulkopuolelle. 
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Sompio 9.3.2016: Ikäihmisten perhehoidon valmennus järjestetään kevään aikana 

Sompio 9.3.2016: Järvikylien palvelujen kehittäminen -keskustelutilaisuus 

Lapin Kansa 14.3.2016: Oma perhepäivähoito ja muita lähipalveluja 

Sompio 13.4.2016: Virikkeistä toimintaa Uimaniemessä 

Sompio 10.8.2016: Järjestyksenvalvojan peruskurssi 

Liite 2 Asiantuntijatyöryhmän muistiot 

Liite 3 Virikepäivien yhteenveto 

Liite 4 Lääkehoidon järjestämisen muistio 

Liite 5 SPR Lapin piirin yhteistyöpalaveri muistio 
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