
   

 

Tiedote: Länsi-Pohjan seniorineuvonta –pilotti  
 
Kemin, Keminmaan, Simon, Tornion ja Ylitornion kunnat  kokeilevat Länsi-Pohjassa seniorineuvonnan 
järjestämistä (Länsi-Pohjan seniorineuvonta)  yhdessä Toimiva kotihoito Lappiin –hankkeen 
kanssa.  Seniorineuvonnasta saa apua ja tietoa ikäihmisten palveluista. Keskeistä siinä on ns. yhden luukun 
periaate. Apua saa, eikä tarvitse tietää, mitä tai mistä palvelua haetaan. Palveluneuvojien käytössä on 
julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelutiedot. Kaikkea tietoa ei välttämättä löydy kuntien omilta 
verkkosivuilta. Kannattaa siis kysyä myös seniorineuvonnasta. 
 
Yhteydenottotavan ikäihminen tai hänen omaisensa voi valita oman tarpeensa mukaisesti. Monelle 
ikäihmiselle puhelimella soittaminen on luonnollisin tapa olla yhteydessä. Länsi-Pohjan 
seniorineuvonta  tarjoaa muunkinlaisia tapoja olla yhteydessä ikäihmisten palveluneuvontaan. 
Palveluneuvontaan voi  pikaviestitellä ns. chattailla palveluneuvojien kanssa tai jättää verkkoneuvontaan 
viestin, silloin kuin heille itselleen sopii. ks. alla olevat vaihtoehdot : 

 soittamalla yhteiseen neuvontanumeroon 016 4691 555, ma-pe klo 9-13 
 keskustelemalla chat-palvelussa, ma-pe klo 9-13, (virtu.fi/alueelliset/seniorineuvonta) 
 kysymällä verkkoneuvonnasta, silloin kuin itselle sopii, ( virtu.fi/alueelliset/seniorineuvonta) 
 käymällä lähipalvelupisteissä:  

o Kemi: Kemikammari, Keskuspuistokatu 1, ma-pe klo 9-15 
o Tornio: Vanhuspalveluneuvonta, Sairaalakatu 1, ma-pe klo 8-10 
o Keminmaa: Seniorineuvonta, Järventaustantie 20, to–pe klo 9-11 
o Simo: Senioripiste,Terveysasema, Varkkermontie 1, torstaisin kello 9-11 
o Ylitornio: Kotihoito, Alkkulanraitti 4, ma-to 8-11.30 

Palvelun tarkoituksena on nopeuttaa ja helpottaa neuvonnan saamista. Monesti pelkkä neuvonta riittää ja 
ikäihminen tulee autetuksi. Häntä voi auttaa esimerkiksi tieto, mistä lumitöiden tekijä löytyy tai kuinka 
kaupasta saa ostokset kotiin. Jos kuitenkaan pelkkä neuvonta ei riitä ja ikäihmisellä tai hänen omaisellaan on 
huoli pärjäämisestä, voi  yhteydenotto seniorineuvontaan olla paikallaan.  Yhteydenoton aikana voidaan 
sopia, että ikäihmiseen otetaan yhteyttä oman kotikunnan vanhustenpalvelusta. Tavoitteena on, että yksi 
yhdenotto riittää ja ikäihmisen tilanne selvitetään. 
  
Länsi-Pohjan seniorineuvonta on osa alueellisen ikäihmisten palveluneuvonnan kokeilutoimintaa. Palvelulla 
halutaan helpottaa ikäihmisen sosiaali- ja terveyspalveluiden avun ja neuvonnan saantia. Lapin maakunnalle 
ollaan luomassa yhteistä ikäihmisten palveluneuvonta- ja ohjausmallia, jota pilotoidaan ensivaiheessa Länsi-
Pohjan kuntien alueella (Kemi, Keminmaa, Simo, Tornio ja Ylitornio). Länsi-Pohjan seniorineuvonnan pilotti 
jatkuu 31.5.2018 asti. Sitä kehittää Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Toimiva kotihoito Lappiin 
-hanke yhdessä hankekumppaneiden kanssa. Hankkeen on rahoittanut sosiaali- ja terveysministeriö sekä 
alueen sairaanhoitopiirit. Hanke on I&O-kärkihankkeen alueellinen kokeiluhanke. 
 
Lisätietoja: 
Sirkka Nissi-Onnela, 040 145 1653, sirkka.nissi-onnela@poskelappi, kehittäjäsosiaalityöntekijä, Toimiva 
kotihoito Lappiin hanke 
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