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13.3.20192 Liisa Ahonen

Hankkeen/kokeilun perustiedot

Muutosagenttitoiminta
Ajalla 1.11.2016 – 31.12.2018
Kuuluu kärkihankkeeseen: Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja 
vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 
Kehittämiskokonaisuus: Iäkkäiden yhteen sovitettujen palvelujen 
kokonaisuus
Laajuus: Keski-Pohjanmaan maakunta
Myönnetty rahoitus:193 800 euroa



13.3.20193 Liisa Ahonen

Mikä oli kehittämiskohde tai tavoite?

Iäkkäiden yhteen sovitettujen palvelujen kokonaisuus
Erityisenä kehittämisen kohteena

- Omais- ja perhehoidon kehittäminen
- Toimintakyvyn ylläpito: ravitsemus, liikunta ja osallistuminen 
(viestintä, yleisötilaisuudet)
- Henkilöstön ja asiakkaiden osallistuminen palvelujen 
kehittämiseen (verkostodialogiset menetelmät, asiakasraati)



13.3.20194 Liisa Ahonen

Ketkä osallistuivat hankkeeseen?

Hallinointi: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja 
terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Toiminta: Hoidon ja hoivan toimialue
Verkostossa ja kumppaneina

- muut Soiten toimi-/palvelualueet: erityisesti 
vastaanottopalvelut, päivystys, ensihoito, kuntoutus, 
kehittämisyksikkö
- kunnat, erit. Voimaa vanhuuteen-toiminta
- alueen omaishoitojärjestöt
- muistiluotsi
- geriatrinen ravitsemus ry.
- Martat
- alueen oppilaitokset (yo-keskus, centia amk, kpedu)
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Hankkeen maku-sote-yhteys

Hankkeella ei tavoitteellista yhteistyötä maakunta- ja sote-
uudistuksen valmistelijoiden kanssa
I&O mukana maakuntastrategian työpajoissa
Iäkkäiden yhteen sovitettujen palvelujen kokonaisuus-asiakirja 
osana maakunnan järjestämissuunnitelmaa ja palvelustrategiaa
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Mitä kehittämis- tai työmenetelmää hankkeessa 
käytettiin?

Teemakohtaiset kehittäjäryhmät  tuotoksena mallinnus, 
toimintaohje, sopimus
Hyvien käytäntöjen dialogit ja suunnitteludialogit
Valmennukset, esim. perhehoitajien valmennus, 
ravitsemusohjaajavalmennus
Työpajatyöskentely
Henkilöstön ammatilliset koulutukset
Avoimet iäkkäille suunnatut tapahtumat/koulutukset
Työyhteisövalmennukset
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Osallistamisen tavat

Hankkeen asiakkaat: Ikäihmiset, kuntalaiset
Asiakasraatien kokoontumiset ja työpajat
Asiakkaat mukana henkilöstön kanssa dialogeissa, koulutuksissa ja 
työpajoissa
Kyselyt, esim. kysely omaishoitajille
Ikääntyneiden kuntalaisten tapaaminen eri tapahtumissa/tilanteissa
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Keskeiset tulokset: omais- ja perhehoidon kehittäminen

Omais- ja 
perhehoidon keskus

OMAISHOITO
-omaishoidon tuki
-omaishoitoa tukevat
palvelut

-hyvinvointi- ja ter-
veystarkastukset
-valmennukset

Laki omaishoidontuesta, Perhehoitolaki, 
Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma. 
Soiten toimintaohjeet ja asiakkuuskriteerit

PERHEHOITO
-toimintaohje
-markkinointi
-rekrytointi
-valmennus
-täydennyskoulut
-muu tukitoiminta

Asiakasohjaus

Vertais- ja virkistystoiminta
Ovet-valmennus, Vapaaehtoiset, Koulutus- ja virkistys

Vapaiden 
sijais-
tukset

 Omais- ja perhehoitokeskusten 
perustaminen

 Omaishoitajille kysely
 Omaishoidon maksuluokkien 

tarkistus
 Omaishoidon valmennuksen malli 

ja toteutus
 Omaishoitajien hyvinvointi- ja 

terveystarkastusten malli ja 
toteutus

 Yhteistyö järjestöjen kanssa
 Perhehoidon toimintaohje 

kaikenikäisille
 Perhehoidon kouluttajakoulutus 

ja perhehoitajien valmennus
 Perhehoidon tunnetuksi 

tekeminen infoilla ja seminaarilla
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 Tehostettu kotikuntoutuminen palauttamaan toimintakyvyn ennalleen tai parantamaan sitä sekä 
tukemaan omatoimista pärjäämistä kotona

 Vaativa osastokuntoutus akuuttiin hoitoon liittyen toimintakyvyn palauttamiseen, tavoitteena 
sujuva ja  turvallinen kotiutuminen sekä mahdollisimman itsenäinen selviytyminen kotona

 Fysioterapeutin arvio-, ohjaus- ja neuvontakäynnit omaehtoiseen kuntoutukseen tai 
harrastuksia hyödyntäen

 Kuntien liikuntaneuvonta
 Ryhmätoiminnat, esim. tasapaino-, niska- ja selkäryhmät

Kun toiminta-
kyky 

äkillisesti 
alentunut

 Turvallinen ja esteetön asuin- ja elinympäristö, joka mahdollistaa ja tukee osallistuvaa 
elämäntapaa ja omaehtoista toimintakyvyn ylläpitoa

 Kunnan, järjestöjen ja yhteisöjen tarjoama toiminta
 Soiten senioripisteiden palvelut ja hyvinvointia edistävät kotikäynnit

 Kotiuttamistiimin kuntouttava arviointijakso ennen kotihoidon aloittamista vahvistaman 
asiakkaan voimavaroja

 Toimintakykyä tukeva kotihoito kuntoutumissuunnitelman mukaan
 Kuntouttava jaksohoito ennen mahdollista palveluasumista vahvistamaan asiakkaan 

toimintakykyä
 Avokuntoutus yksilöllisen kuntoutussuunnitelman mukaan palauttamaan henkilön toimintakyky 

ja ylläpitämään sitä

Ennalta-
ehkäisy ja 
varhainen 

tuki

Omahoito

Kun 
toimintakyky 

alentunut

 Tehostettu kotikuntoutuminen palauttamaan toimintakyvyn ennalleen tai parantamaan sitä sekä 
tukemaan omatoimista pärjäämistä kotona

 Vaativa osastokuntoutus akuuttiin hoitoon liittyen toimintakyvyn palauttamiseen, tavoitteena 
sujuva ja  turvallinen kotiutuminen sekä mahdollisimman itsenäinen selviytyminen kotona

 Fysioterapeutin arvio-, ohjaus- ja neuvontakäynnit omaehtoiseen kuntoutukseen tai 
harrastuksia hyödyntäen

 Kuntien liikuntaneuvonta
 Ryhmätoiminnat, esim. tasapaino-, niska- ja selkäryhmät

Kun toiminta-
kyky 

äkillisesti 
alentunut

 Turvallinen ja esteetön asuin- ja elinympäristö, joka mahdollistaa ja tukee osallistuvaa 
elämäntapaa ja omaehtoista toimintakyvyn ylläpitoa

 Kunnan, järjestöjen ja yhteisöjen tarjoama toiminta
 Soiten senioripisteiden palvelut ja hyvinvointia edistävät kotikäynnit

 Kotiuttamistiimin kuntouttava arviointijakso ennen kotihoidon aloittamista vahvistaman 
asiakkaan voimavaroja

 Toimintakykyä tukeva kotihoito kuntoutumissuunnitelman mukaan
 Kuntouttava jaksohoito ennen mahdollista palveluasumista vahvistamaan asiakkaan 

toimintakykyä
 Avokuntoutus yksilöllisen kuntoutussuunnitelman mukaan palauttamaan henkilön toimintakyky 

ja ylläpitämään sitä

Ennalta-
ehkäisy ja 
varhainen 

tuki

Omahoito

Kun 
toimintakyky 

alentunut

Keskeiset tulokset: Asiakkaan toimintakykyisyyden vahvistaminen
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A K T I I V I N E N    A R K I 

Asiakaslähtöiset palvelut

Kuntoutumisen malli, näkökulmana ikääntyneiden palvelut

S
o
t
e
i
n
t
e
g
r
a
a
t
i
o

Omahoito

- Läheiset
- Liikuntaneuvonta
- Ryhmätoiminnat
- Arvio-, ohjaus- ja 
neuvontakäynnit 

Lähiosaaminen
- Avokuntoutus
- Kuntoutumista                         
edistävä kotihoito, 
jaksohoito ja 
osastokuntoutus

Erityisosaaminen
-Tuki lähiosaamiselle
-Vaativa kuntoutus (esh)
-Tehostettu 
kotikuntoutuminen

Ennaltaehkäisy
ja varhainen tuki

- Omaehtoinen toiminta-
kyvyn ylläpitäminen
- Osallistuva elämäntapa
- Voimaa vanhuuteen 
toiminta
- Ikäneuvolatoiminta
- Hyvinvointia edistävät 
kotikäynnit

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
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Määrittele tulosten merkitys ja hyöty

a) asiakkaiden eli palvelujen käyttäjien kannalta

- asiakkaat mukana palvelujen kehittämisessä, asiakkaan äänen kuuleminen

- yhdenvertaisuus palvelujen saamisessa

- palvelujen saaminen enenevästi omaan kotiin

- informaatio ajankohtaisista asioista

b) henkilöstön ja alan ammattilaisten kannalta

- yhtenäiset, yhdessä työstetyt toimintamallit ja palvelujen kriteerit

- palvelujen ja osaamisen keskittäminen, päällekkäisen työn karsinta

- tieto ajankohtaisista asioista

- kustannustietoisuuden lisääntyminen

- toiminnoilla kansallisesti yhtenevät tavoitteet

c) päättäjien kannalta (kunnalliset, maakunnalliset päättäjät tms.)

- kansalliset tavoitteet

- maakunnallinen/kansallinen vertailutieto päätöksenteon tueksi

- informaatio ajankohtaisista asioista
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Tärkeimmät opit 

Kansallisesti yhtenäiset tavoitteet ja yhteistyö eri maakuntien 
toimijoiden, STM:n ja THL:n kanssa  toiminnan, kehittämisen ja  
tutkimuksen sekä hallinoinnin ja ohjauksen kokonaisuus!
Edellytyksenä valtion avustus kehittämistoimintaan
Kehittämistoimintaan erotettu henkilöresurssi (esim. muutosagentti) 
tarpeen tulosten aikaansaamiseksi ja tiivis yhteistyö toiminnan 
järjestäjien kanssa
Kuntalaisten ja henkilöstön osallisuus tärkeä
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Entä seuraavaksi?

Kehittämistyö jatkuu omana työnä asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti osana Soite ky:n Hoidon ja hoivan toimialueen työtä
Hoidon ja hoivan palvelujen edustus vastuuvalmistelussa
Toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä sekä 
osavuosikatsausten yhteydessä
Tilanne vuonna 2020: Kotona asuvien ikääntyneiden määrä on 
noussut ja kotiin vietävien palvelujen valikoima ja kattavuus on 
lisääntynyt.
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