
Sähköiset palvelut 
ikäihmisille Oulunkaarella



Digilaitteita minulle?
Oulunkaaren tarjoamat digipalvelut – ja laitteet turvaavat arkeasi ympäri 
vuorokauden. Digipalvelujen avulla saat tarvitsemasi avun oikeaan aikaan 
ja palvelut räätälöidään sinun henkilökohtaisen tarpeesi mukaan. Digipal-
veluiden ja -laitteiden avulla voit elää itsenäistä elämää omassa kodissasi ja 
myös ulkopuolinen avuntarve voi vähentyä.

Oletko huolissasi ikääntyvästä lähimmäisestäsi?
Oulunkaaren digipalveluiden avulla voimme tukea läheisesi kotona asumis-
ta tukien ja lisäten osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemista. Digipalvelu-
jen avulla läheisesi saa monipuolisia kuntouttavia toimintoja kotiin etänä.  
Digipalvelut- ja laitteet mahdollistavat turvallisen, oman näköisen arjen elä-
misen omassa kodissa. 

Digityökaluja ikäihmisten arjen tueksi
Digipalvelujen ja – laitteiden tarkoitus on helpottaa kotona asuvan iäkkään 
arkea ja lisätä turvallisuutta. Laitteiden/ palveluiden avulla ikääntynyt voi 
elää itsenäisesti pitempään ilman ulkopuolista apua.  Digipalvelujen merki-
tys korostuu etenkin pitkien välimatkojen kunnissa ja digipalvelujen avulla 
voidaan suunnitella kokonaispaketti niin etähoidon kuin fyysisten käyntien 
kesken. 



Seniorikamarin kautta voit osallistua lähes päivittäin erilaisiin ryhmätöimin-
toihin. Osallistuminen tapahtuu helposti HoivaTouch -laitteella suoraan ko-
toasi. Voit osallistua toimintaan oman mielenkiinnon ja jaksamisen mukaan 
- halutessasi voit vain katsoa ja kuunnella. Seniorikamarin jumpassa huoleh-
ditaan toimintakyvyn säilymisestä sekä ennaltaehkäistään toimintakyvyn 
heikkenemistä. Jumpassa vaihtelee ohjelma ja se on suunniteltu ikäihmisten 
toimintakyvyn haasteet huomioon ottaen. Hyvinvointiryhmässä pohditaan 
omaan hyvinvointiin liittyviä valintoja sekä vaihtoehtoja niille.  Saat paljon 
tietoa liittyen ravitsemukseen, uneen ja lepoon sekä tietysti liikkumiseen liit-
tyen. Ikäihmisille on tärkeää aivojumppa ja sitä on luvassa myös viikoittain 
erilaisten visailujen ja muistelun muodossa. Musiikkia pääset kuuntelemaan 
musiikkituokioissa ja saat esittää toiveita musiikkikappaleista, musiikki hoi-
taa niin aivoja kuin sydäntä!

Seniorikamari

Digituki
Digituutoriverkosto koostuu Oulun-
kaaren vapaaehtoisista työnteki-
jöistä. Tuutorit opastavat kuntalai-
sia sähköisten palveluiden käytössä 
chatin, puhelimen, videoyhteyden 
ja sähköpostin välityksellä. Ota yh-
teyttä esimerkiksi sähköpostitse: 
digituki@oulunkaari.com

Etätuki on hyvä vaihtoehto esimer-
kiksi silloin, kun välimatkat ovat 
pitkiä, lähikontakteja suositellaan 
välttämään tai avuntarvitsija ei 
syystä tai toisesta voi poistua ko-
toaan.

Oulunkaaren digipalvelut
Digikummi
Oulunkaaren oma Digikummi opas-
taa ja tukee kuntalaisia kaikissa 
digikysymyksissä. Digikummin ta-
voittaa monesta eri kanavasta niin 
sähköpostitse, puhelimella tai vaik-
kapa WhatsApp- tai Facebook-vies-
tillä:

digituki@oulunkaari.com
p. 050 436 6593
Facebook: Oulunkaaren digikummi



Digilaitteet ja tukipalvelut
arjen turvaksi ja helpotukseksi
HoivaTouch -laite
HoivaTouch -laite on helppokäyttöinen kuvapuhelin, jolla voi pitää näp-
pärästi ja turvallisesti yhteyttä kunnan kotihoitoon sekä omaisiin ympäri 
vuorokauden. Kuvapuhelimen kautta voit nähdä, kuulla ja puhua hoitajien 
kanssa säännöllisesti tai silloin, kun siltä tuntuu. Myös omaisten kanssa on 
helppo pitää yhteyttä yhden painalluksen kautta.

HoivaTouch -laitteella kotona tai asumispalveluissa asuva ikääntyvä voi 
osallistua myös erilaisiin ryhmätuokioihin kuten Seniorikamarin toimintaan. 
Laitteen käytössä opastetaan tarpeen mukaan. 

NightVision -kameravalvonta
Kotona asuvan ikäihmisen yöaikaista turvallisuutta voidaan vahvistaa muun 
muassa seuraamalla  kameran avulla hänen turvallisuuttaan ja kotona pär-
jäämistä. Erikseen sovittujen käytäntöjen mukaisesti tapahtuvaa seurantaa 
kameroidan avulla voivat tehdä kotihoito tai omainen. Kameran avulla kotiin 
saa tarvittaessa apua helposti silloinkin kun avun pyytäminen on hankalaa. 

Videopuhelimella yhteys 
lääkäriin tai hoitajaan 
Videopuhelu on hyvä vaihtoehto esimerkiksi silloin, kun asia ei vaadi fyysistä 
läsnäoloa, välimatkat ovat pitkiä tai kotoa ei syystä tai toisesta pysty poistu-
maan. Voit kysyä videomahdollisuudesta, kun otat yhteyttä terveysasemasi 
ajanvaraukseen. 



Etäseurantajärjestelmien avulla turvallista kotona asumista
Etäseurantajärjestelmä seuraa ikääntyvän hyvinvointia ilman käteen laitet-
tavaa ranneketta. Se ennakoi hyvinvointia ja muun muassa hälyttää apua 
automaattisesti, kun kotona asuva on esimerkiksi kaatunut tai pudonnut 
sängystä.

Evondos -lääkerobotti
Lääkerobotti ohjaa ottamaan lääkkeet oikeana ajankohtana ja ilmoittaa 
henkilökunnalle ottamatta jääneistä lääkkeistä. Automaatti mahdollistaa 
lääkehoidon turvallisen toteutumisen ja seurannan myös hoitajalle tai omai-
selle. Lääkerobotti toimii annosjakelussa olevilla annospusseilla ja se annos-
telee lääkkeet ikäihmisen saataville hänen yksilökohtaisen lääkesuunnitel-
mansa avulla. 

Hoitohenkilökunta voi myös viestiä ikäihmisen kanssa lääkerobotin avulla, 
he voivat kysymyksillä tarkistaa, että saihan asiakas pussit avattu ja lääkkeet 
otettua. Viesteillä voi myös muistuttaa muista lääkkeistä tai vaikka verenso-
kerin mittaamisesta. 



Oulunkaaren omahoito
- Aina kätevästi käytössäsi!

www.oulunkaarenomahoito.com

Oulunkaaren omahoidossa voit asioida am-
mattilaisen kanssa ajasta ja paikasta riippu-
matta.

Omahoidossa voit muun muassa tehdä ter-
veystarkastuksen, täyttää esitietolomak-
keita ja hakea sosiaalityön ja ikäihmisten 
palveluja. Omahoidossa voit lähettää esi-
merkiksi omaishoidontuen tai kuljetuspal-
veluiden hakemuksia. Voit myös varata ja 
perua aikoja sekä lähettää viestejä, kysyä 
neuvoa ja tarkastella laboratoriotuloksia. 

Voit asioida ikääntyneen lähimmäisesi puolesta Oulunkaaren omahoidossa 
suomi.fi-palvelun valtuutuksella. Suomi.fi-valtuuksissa tai virkailijavaltuut-
tamispalvelun avulla annetulla valtuudella täysi-ikäinen henkilö voi hoitaa 
toisen henkilön puolesta valtuudessa määriteltyjä asioita. Suomi.fi-val-
tuuksissa valtuutuksen voi antaa täysi-ikäinen henkilö, jolla on suomalai-
nen henkilötunnus ja hän voi tunnistautua palveluun esimerkiksi verkko-
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella

Jos valtuuttaja ei voi itse valtuuttaa Suomi.fi-valtuuksissa, virkailijavaltuut-
tamispalvelussa voi hakea valtuutta jos henkilöllä ei ole henkilökohtaisia 
tunnistusvälineitä sähköisiin palveluihin tai henkilö ei voi tai osaa käyttää 
sähköisiä palveluja.

Lisää tietoa: www.suomi.fi/valtuudet/hakemuksella-valtuuttaminen 



Iin Senioripiste, ohjaus- ja neuvonta
p. 08 5875 6352
käyntiosoite Asematie 169 C2
palvelee arkisin kello 8-10

Senioripiste Pudasjärvi
Palvelutalo, Kauppatie 25
Avoinna torstaisin kello 9-11

Senioripiste Simo
Terveysasema, Varkkermontie 1
Palveluohjaaja paikalla keskiviikkoisin, 
torstaisin ja perjantaisin klo 9-11

Senioripiste Utajärvi
Utajärven terveysasema, Kirkkotie 38
Avoinna perjantaisin kello 9-11

Senioripiste Vaala
Terveysasema, Kolehmaisentie 5
Avoinna pe kello 9-11

Senioripiste
Senioripisteeseen voit tulla ilman ajanvarausta keskustelemaan ikääntymi-
seen liittyvistä asioista. Palveluohjaaja opastaa erilaisten tukihakemusten 
täytössä ja sähköisten palveluiden, kuten Oulunkaaren Omahoidon käytös-
sä. Senioripiste tarjoaa tukea myös ikäihmisten omaisille ja tekee yhteistyö-
tä eri toimijoiden kanssa.



Lisätietoa digipalveluista ja Seniorikamarin toiminnasta saat palveluohjaa-
jiltamme.

Palveluohjaajat
Pudasjärvi: 040 7012 230 (ma-pe klo 9-11)
Ii: 050 3950 494 (ma-pe klo 8-10)
Simo: 040 5727 329 (ma-pe klo 9-14)
Utajärvi: 050 9177 346 (ma-pe klo 12-15)
Vaala: 050 4485 541 (ma-pe klo 12-15)

Oulunkaari Facebookissa
Seuraamalla Oulunkaaren sekä Digikummin Facebook-sivuja saat tietoa 
sähköisistä palveluista sekä digituutoritoiminnasta. Facebookista löydät 
myös ohjevideoita esimerkiksi Oulunkaaren Omahoidon ja nettiajanvarauk-
sen käytöstä.
Oulunkaari Facebookissa: Oulunkaari  
Digikummi Facebookissa: Oulunkaaren digikummi

Oulunkaaren verkkosivut ja Chat
Oulunkaaren verkkosivuilta löydät tiedon palveluista ja ajankohtaisista 
asioista. Verkkosivuilta löytyvät myös linkit Oulunkaaren omahoitoon ja 
Oulunkaaren kuntayhtymän terveysaseman ajanvaraukseen. Chatissa voit 
kysyä neuvoja ja ohjeita Oulunkaaren sähköisistä palveluista. Voit jutella 
asiakaspalvelijan kanssa Oulunkaaren verkkosivujen oikeassa alalaidassa 
olevan chat-ikkunan kautta.

Ota yhteyttä!

www.oulunkaari.com


