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Hankkeen/kokeilun perustiedot

Etelä-Savon muutosagentin maakunnallinen 
suunnitelma 

1.11.2016-31.12.2018 

I&O kärkihanke 

Suunnitelma ikääntyvien palvelukokonaisuudeksi 

Etelä-Savo 

223 000 €
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Mikä oli kehittämiskohde tai tavoite?

Etelä-Savon maakuntaan muodostetaan ja juurrutetaan 
iäkkäiden yhteen sovitetut palvelukokonaisuudet sisältäen 
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kotiin vietävät 
palvelut, omais- ja perhehoito, asuminen eri muodoissaan, 
joissa keskeisenä ovat toimintakykyä ja kuntoutumista 
edistävät toimintamallit, mm. kotikuntoutus, kuntouttavat 
lyhytaikaisjaksohoidot ja kotisairaalan palvelut yhteistyössä 
terveyspalvelujen ja kuntoutuksen kanssa. 

Ikäihmisten palvelujen palvelurakenne ja palveluvalikoima 
suunnitellaan ikääntyvän väestön  tarpeita vastaavasti 
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Ketkä osallistuivat hankkeeseen?

muutosagentin hanketta hallinnoi Essote ky; Etelä-Savon sosiaali- ja 
terveyspalvelujen ky, joka tuottaa seitsemän kunnan alueelle sosiaali-
ja terveyspalveluja sekä Pieksämäen kaupungille ja Joroisten kunnalle 
erikoissairaanhoidon palveluja (noin 100 000 väestöpohja).  
Hankeorganisaatiossa on henkilöstöä noin 3500. Muutosagentin 
hallinnollinen ja työnjohdollinen vastuu on ollut vanhus-ja 
vammaispalvelujen tulosalueella.

muutosagentti on työskennellyt tiiviisti OSSI-omais- ja perhehoidon 
kärkihankkeen kanssa maakunnan alueella, Pieksämäen perusturvan, 
Sosteri ky:n (Itä-Savon sairaanhoitopiiri) ikäihmisten palvelujen 
asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä (Savonlinna ja Enonkoski) sekä 
yksityisten palveluntuottajien Terveystalon (Rantasalmi) ja Attendon
(Sulkava) kanssa. 

muutosagentin verkostoihin ovat kuuluneet ikäihmisten järjestötoimijat  
ja asiakasraati, Muisti ry ja Omaiset ja Läheiset ry, 
koulutusorganisaatiot (ammattiopisto ja ammattikorkeakoulu) Soste 2.0 
-hanke, kuntien asiantuntijat, yksityisten yritysten ikäihmisille palveluja 
tuottavat asiantuntijat sekä ikäosaamisen verkosto 
(ammattilaiset/monitoimijainen ryhmä).  Eri tahojen rooli on ollut 
muutosagentin työtä tukeva asiantuntijarooli. 
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I&O hankkeen maku-sote-yhteys

Etelä-Savossa on valmisteltu maakunnan sote-palvelujen 
järjestämissuunnitelma. Valmistelun aikana koottiin alatyöryhmät, jotka 
ovat tuottaneet palvelualueittain sisällöt tulevaa maakuntaa varten. 
Ikääntyvien palvelujen alatyöryhmä on tuottanut työpajoissa 
suunnitelmaan sisältöjä yhteistyössä muutosagentin kanssa. 
Ikääntyvien palvelujen suunnitelma liitetään osaksi maakunnan 
järjestämissuunnitelmaa. Suunnitelman hyväksyy maakuntavaltuusto.

Etelä-Savossa on kokoontunut alatyöryhmien vetovastuussa olevat 
henkilöt. Henkilöt ovat esitelleet suunnitelmiaan, joista muutosagentti 
on ottanut integraatiorajapintoja ikääntyvien palvelukokonaisuuteen 
(kuntoutus, terveyspalvelut, mielenterveys- ja päihde jne.). 

Muutosagentti on osallistunut aktiivisesti maakunta-sotevalmisteluun
substanssialueen edustajana. 



29.11.20186 Irma Ahokas-Kukkonen

Mitä kehittämis- tai työmenetelmää hankkeessa 
käytettiin?

asiakasraadin, vanhusneuvostojen ja 
seniorijärjestöjen avulla aktivoitiin ja lisättiin 
ikäihmisten itsensä osallisuutta; info ja 
kuulemistilaisuudet, työpajat

maakunnallisessa alatyöryhmän työpajoissa 
luotiin katsaus nykytilaan ja hahmoteltiin tulevaa 
maakuntamallia ikääntyvien palveluissa ja 
hoidossa palvelumuotoilun avulla

Ossi-hankkeen kanssa yhteistyössä kokeiltiin 
henkilökohtaisen budjetoinnin soveltuvuutta 
omaishoitoperheille

koulutusta järjestettiin monista eri teemoista mm. 
keskitetty palveluohjaus, saattohoito, ikääntyvän 
sujuva hoito-ja palvelupolku, kuntoutus jne.

skype-kokouksissa suunniteltiin yhteisten 
toimintamallien käyttöönottoa esim. RAI-
mittariston suunnittelu (pitkät välimatkat 
skype on tehokas neuvotteluväline) 



29.11.20187 Irma Ahokas-Kukkonen

Osallistamisen tavat

Muutosagentti on tavannut suunnitellusti ja säännöllisesti  maakunnan 
ikäihmisten asiakasraatia hankkeen ajan, kuntien ja kuntayhtymien 
vanhus- ja vammaisneuvostojen edustajia, useita seniorijärjestöjä ja 
kehittäjäkumppaneita sekä  laaja-alaisesti muita verkostotoimijoita 
(yritykset, järjestöt, yksityiset palvelujen tuottajat, ikäosaamisen 
verkosto) ja ammattilaisia kokouksissa ja työpajoissa esitellen I&O 
hankkeen tavoitteita ja sisältöä.

Ikääntyvien palvelukokonaisuuden luonnosta esiteltiin useissa      
kuulemis- ja lausunnonantotilaisuuksissa, tilaisuuksiin osallistui yli 100 
henkilöä.

Muutosagentti on tehnyt yhteistyötä Etelä-Savon maakuntaliiton 
osallisuussuunnittelijan kanssa.
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Keskeisiä tuloksia

 Essoten Omatorin, palvelu- ja asiakasohjauksen monitoimijaisen 
keskuksen toiminnan avaamisen tuki  Ossi-hankkeelle

 Omaishoidon maakunnallisen sääntökirjan valmistelu

 Perhehoidon maakunnallisen sääntökirja valmistelu

 Ammatillisen perhehoidon sääntökirja valmistelu

 asiakassegmentointimallin käyttöönotto ja kustannusten laskenta 
segmenttien perusteella (kustannukset omaishoitajalle ja tuotannolle 
sekä kokonaiskustannukset) yhteistyössä Ossi-hankkeen kanssa

 Omais-ja perhehoidon maakunnallinen strateginen toimeenpanoasiakirja 
vuoteen 2025-2030 valmistelu yhteistyössä Etelä-Karjalan ja Kainuun 
muutosagenttien kanssa.
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Keskeisiä tuloksia                                     jatkoa….

 perhehoitajien valmennuskurssi (9 valmennettua perhehoitajaa)

 palveluneuvonnan ja asiakasohjauksen neuvontapisteiden toiminnan 
aktivointi paikallisten asiantuntijoiden kanssa Savonlinnaan (Nestori, 
helmikuu 2018) ja Pieksämäelle (Veturitori 1.1.19, alkaen)

 RAI-mittariston käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu 
maakunnallisesti v. 2019 alkaen

 Ikääntyvien palvelukokonaisuus Etelä-Savossa vuoteen 2025 

 monia seniorijärjestöjen kanssa toteutettuja keskustelutilaisuuksia ja 
työpajoja osallisuuden vahvistamiseksi

 lukuisia asiantuntijaluentoja ja alustuksia eri tilaisuuksissa, 
muuallakin kuinEtelä-Savossa 

Irma Ahokas-Kukkonen
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Määrittele tulosten merkitys ja hyöty

yleisesti: tietoisuuden ja asenneilmaston muutos tiedolla johtamiselle -
Etelä-Savon maakunta on ikääntynyt ja ikääntyy edelleenkin nopeasti –
voimavaraisia ikääntyviä ja elämän kokemusta on tarjolla paljon, mutta 
myös sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta riskissä elävien ja/tai 
monisairaiden ikääntyneiden hoidon ja palvelujen tuottamisessa

Ikääntyville / asiakkaille /läheisille: 

- tietoisuuden lisääminen ikääntyville mistä saa tietoa, ohjausta ja        

neuvontaa (ohjauksellisuus palveluihin)

- tietoisuuden lisääminen ikääntyvien palvelukokonaisuudesta ja   

palvelujen kehittämisestä osana maakunta-sotea
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jatkoa….

henkilöstöä ja ammattilaiset; 

- päivittäisen perustyön tukeminen ikääntyvien palveluissa  

- integraatiorajapintojen selkiyttäminen so ja te –kentässä

- kehittämistyön aktivointi, osallistaminen, tukeminen ja sitouttaminen

- arjen ”kehittäjäagenttien” esille nostaminen hankkeen aikana ja sen 

jälkeen

kuntayhtymän päättäjien informointi ja aktivointi 

- ikääntyvän alueen palvelujen kehittämiseen ja ikääntymisen tuomaan 

haasteeseen 

- päättäjille selkeämpi kuva ikääntyvän maakunnan tilanteesta ja 

mahdollisuuksista vaikuttaa kehittämistyöllä palvelurakenteisiin ja 

palvelusisältöihin

- tietojohtamisella kustannusten kehitykseen ja kustannusten parempaan 

hallintaan 
Irma Ahokas-Kukkonen
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Tärkeimmät opit 

nykyinen tapa toimia, tehdä yhteistyötä ja johtaa muutoksia on 
verkostomainen työskentely laaja-alaisesti ja monitoimijaisesti            
(matriisiorganisaatiosta siirtyminen monitoimijaiseen 
verkostokehittämiseen)

asiakasosallisuutta (raadit, kehittäjäkumppanit)on suuri tarve lisätä 
ja ottaa vakiintuneeseen käyttöön mikäli halutaan kehittää 
asiakaslähtöisiä palveluja jatkossa

Etelä-Savon maakunnan ikääntyvien palveluissa on paljon 
alueellisia eroja, mutta integraation valmistelussa on ollut hyvä 
yhteistyönhenki, koska yhteinen nimittäjä on ollut 
asiakaslähtöisemmät ja yhdenvertaisemmat palvelut asuinalueesta 
riippumatta.  

palvelukohtaiset ”siilot” elävät ja voivat vielä hyvin kuntayhtymissä, 
joskin prosessijohtaminen etenee  pyrkimys on ”siilovapaaseen” 
prosessijohtamiseen

hitaasti etenevät poliittiset päätökset ovat jarruttaneet 
palvelukokonaisuuksien integraatiota sote-kentällä, olisimme paljon 
pidemmällä integroituvissa palveluissa jos kansalliset päätökset ja 
lainsäädäntöjen voimaantulo olisi edistynyt nopeammin



29.11.201813 Irma Ahokas-Kukkonen

Entä seuraavaksi?

Etelä-Savon maakunnan järjestämissuunnitelma on luonnosvaiheessa, 
eri palvelusektoreiden työryhmät ovat tuottaneet sisällöt, jotka 
maakunnan sote-koordinaattori on koonnut kokonaisuudeksi,  
maakunnan yhteiseksi järjestämissuunnitelmaksi. Tähän suunnitelmaan 
liitetään muutosagentin tekemä ikääntyvien palvelusuunnitelman 
kokonaisuus. Suunnitelman hyväksyy jatkossa maakuntavaltuusto. 
Maakunnan sote-koordinaattorin edistää maakunnassa koko alueen 
osalta suunnitelman toimeenpanoa, vaikkakin erityispiirteenä on 
maakunnan jakaantuminen kahteen sairaanhoitopiiriin, ja kaksi kuntaa 
on ulkoistanut sote-palvelunsa yksityisille toimijoille.

Ikääntyvien palvelukokonaisuuden sisältöjen toimeenpanoa aloitetaan 
sitouttamaan päällikkö- ja esimiestasolla joulukuussa 2018 Essote ky:n
alueella

Tuloksia arvioidaan suunnitelman mukaisesti kansallisilla indikaattoreilla 
ja maakunnan indikaattoreilla sovitusti; vuosiarvioinnissa 
tilinpäätösarvioinnin yhteydessä. 

Tavoitteena on, että vuoden 2025 arvioinnissa suunnitelman mukaiset 
tavoitteet ja toimenpiteet on nähtävissä sujuvampina ja 
asiakaslähtöisimpinä palvelukokonaisuutena ja parempana kustannusten 
hallintana.
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