
Hemvården för äldre utvecklas och 

närståendevården för alla ålderskategorier 

förbättras Så här genomförs 

spetsprojektet! 

Päivi Voutilainen & Anja Noro 



”Vår uppgift beträffande 

framtiden är inte att förutspå 

utan göra det möjligt” 



SHM:s spetsprojekt 

Päivi Voutilainen & Anja Noro 

Kundorienterad 

service 

Hälsa och välfärd 

ska främjas 

och ojämlikheten bli 
mindre 

 

Ett program för  

utveckling av barn- och 

familjetjänster  
genomförs 130 

miljoner euro 

Hemvården 

för äldre utvecklas  

och närståendevården 

för alla kategorier 
förbättras 

Vägar in i arbetslivet  
för partiellt arbetsföra  

Mer hälsa och välfärd 



Spetsprojektet 

genomförs 

eftersom… 



Det finns ett behov av korrigerande åtgärder 

• Servicesystemet för äldre är splittrat, dess struktur 

har inte reformerats för att svara mot de nationella 

målen, god praxis har spritts långsamt och de 

regionala skillnaderna har förblivit stora. 

• Närståendevården genomförs regionalt på ett 

varierande sätt och det erbjuds alltför lite tjänster 

som stöder närståendevården och dessa är 

ensidiga. 

 

 

Päivi Voutilainen & Anja Noro 



Antalet äldre inom den finländska befolkningen 

växer, framför allt de äldsta åldersgrupperna  

Vi måste förbereda oss på detta! 

Med tanke på tjänsterna är det 

dock MYCKET väsentligare i 

vilket skick vi åldras än ökningen 

av antalet äldre.  

Päivi Voutilainen & Anja Noro 



Det är möjligt att hålla tillbaka kostnaderna genom att 
a) ändra tjänsternas struktur; b) utveckla innehållet i hemvården & 

c) stärka närstående- & familjevården 

Voutilanen & Noro 
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Målen med 

spetsprojektet har 

satts upp utifrån 

dessa 

utgångspunkter... 



Tjänster för äldre och närstående som är jämlikare och 

bättre samordnade och dessutom bromsar 

kostnadsökningar 

Vi lägger till tjänster som säkerställer  

ett så hälsosamt & livskraftigt 

åldrande som möjligt 

samt multiprofessionell rehabilitering 

Vi utvecklar antalet tjänster 

för äldre som ges i hemmet 

och deras innehåll 

Vi etablerar praxis som stöder 

närståendevårdarnas och 

familjevårdarnas 

förutsättningar att orka 

Vi skapar och gör försök med olika verksamhetsmodeller 

Päivi Voutilainen & Anja Noro 



Så här går man till 

väga 



Information 

Tillsammans 
genomför vi I&O-

spetsprojektet 

 

Riktad styrning 
genom 

information 

Förändrings- 

agenter 

Försök & 
utvärderingar 

Modeller 

Päivi Voutilainen & Anja Noro 
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Finansieringsansökan 
för försök 

Rekrytering av 
förändringsagenter 

Finansieringslösningar  

Förändringsagenterna 
inleder sin verksamhet 

Försöken inleds 

Rundresor i regionerna  



Verksamhetsmodell för spetsprojektet 
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  STARTBIDRAG Förändringsagent till alla landskap 
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FÖRSÖK i ett eller flera landskap 



Spetsprojektfinansiering beviljad 1/1 

Päivi Voutilainen & Anja Noro 

 Centraliserad klient-/servicestyrning (KAAPO) totalt 5,5 miljoner 

euro   
1. Projekt ”Kotona asumisen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella”, Birkaland, sökande 

Tammerfors:  2,3 miljoner euro 

2. ”Kymenlaakso IkäOpastin”. Kymmenedalen, sökande Kotka:  0,85 miljoner euro 

3. Projekt ”KomPAssi - Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluohjaushanke”; 

Egentliga Finland, sökande Åbo: 2,37 miljoner euro  

 

 Fungerande hemvård totalt 5,4 miljoner euro:  

1. Projekt ”Arvokasta Vanhenemista Omatoimisuutta Tukemalla (AVOT)”; sökande 

samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Norra Karelen:1,29 miljoner  euro 

2. Projekt ”Toimiva kotihoito Lappiin - Monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen”, 

Lappland, sökande samkommunen för  servicentret Kolpene: 1,68 miljoner  euro 

3. Projekt ”Kukoistava kotihoito - Keski-Suomen ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen 

uudistus”. Mellersta Finland, sökande Jyväskylä stad: 2,50 miljoner euro 



Spetsprojektfinansiering beviljad 2/2 

Päivi Voutilainen & Anja Noro 

 Att kombinera boende och service totalt 0,65 miljoner euro  

(kriteriet om landskap förutsattes inte i ansökan) 

1. Projekt Täydentäen toimivaa (Täytyy)”, sökande Borgå stad i samarbete med 

Lapinlahti, Savitaipale och Aalto-universitetet: 0,65 miljoner euro   

 

 Verksamhetsmodeller för närståendevård 2,60 miljoner euro 

1. Projekt ”Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja 

osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon”. Södra Savolax, Eksote och 

Kajanaland deltar också, sökande ESSOTE:    2,60 miljoner euro 

 

Projektfinansiering totalt: 14,2 miljoner euro. 



I&O projektfinansiering 

enligt landskap 

=  Centraliserad klient- och servicestyrning 

= Fungerande hemvård  

= Att kombinera boende  och service 

= Verksamhetsmodeller för    

närståendevård 

Päivi Voutilainen & Anja Noro 
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I&O 18+1 

 byggande och etablering av en 
regional samordnad servicehelhet för 
äldre   

 ledning vid förändring  

 uppmuntrande & motivering till 
förändring hos landskapets aktörer 

 ledning vid förändring baserad på 
information genom att kontrollera det 
regionala kunskapsunderlaget och 
förstå regionens historiska utveckling  

 stöd till försök inom ramen för I&O 
projektet i de regioner där dessa finns. 

  
Resultatet av förändringsagentens arbete 
är en skriftlig verksamhetsplan om att 
kombinera boendet och tjänsterna för 
äldre i landskapet. Verksamhetsplanen 
har godkänts av aktörerna i regionen och 
innehåller en uppföljning av planens 
genomförande (jfr Äldreomsorgslag 
980/2012, 5§).  

 

Päivi Voutilainen & Anja Noro 



Träff för förändringsagenterna 30.9.2016 i 

Helsingfors 

Päivi Voutilainen & Anja Noro 



”När förändringens 

vindar blåser, är det 

bättre att bygga 

väderkvarnar än 

skyddsmurar”.  

Päivi Voutilainen & Anja Noro 



Kontakt 

Päivi Voutilainen & Anja Noro 

 Päivi Voutilainen, direktör 

 Anja Noro, projektchef 

 Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman 

 Anne-Mari Raassina, konsultativ tjänsteman 

 Tiina Ahtiainen, överinspektör 

 Tarja Slant-Storti, avdelningssekreterare 

 
 

Ikioma.karkihanke@stm.fi 

 

# IKIOMAT 

 
 http://stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito (sv) 
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