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Keski-Suomen I&O muutosagentti

Keski-Suomen I&O muutosagenttina toimi YTM Tuija Koivisto 
Ajalla 4.11.2016-26.8.2018
Kehitettään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten 
omaishoitoa
Muutosagenttien tehtävänä oli:
o alueellisen iäkkäiden yhteen sovitetun palvelukokonaisuuden 

rakentaminen ja juurruttaminen 
o muutokseen innostaminen 
o tietoon perustuva ohjaus muutoksen läpiviemiseksi 
o asiakas- ja palveluohjauksen ja kotihoidon tuki
o asumisen ja omais- ja perhehoidon tukeminen
o kotiutuksen ja kuntoutuksen mallit
o iäkkään väestön osallistaminen suunnitteluun

Myönnetty rahoitus 205 787€
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Mikä oli kehittämiskohde tai tavoite?

Keski-Suomessa ikäihmisten palvelukokonaisuuden visiona on ollut 
vahvasti omaan pärjäämiseensä luottava kansalainen. Tavoitteena 
on, että ikäihminen elää itsenäistä, omannäköistä elämää 
hallitsemassaan ympäristössä, toimintakyvyn mukaisessa 
asumisessa mahdollisimman pitkään. 
Keski-Suomessa on tavoitteena keventää palvelurakennetta siten, 
että vuonna 2020 omassa kodissaan asuu 92% 75 vuotta 
täyttäneistä ja vuonna 2025 osuus on 93%. 
Muutosagentin toimintasuunnitelmassa alatavoitteena on ollut
o Tukea ikäihmisiä omaehtoiseen varautumiseen ikääntymisen 

tuomiin muutoksiin 
o Edesauttaa ikäystävällisten kuntien rakentumista
o Olla mukana määrittelemässä Keski-Suomen SOTEn julkista 

palvelulupausta 
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Ketkä osallistuivat hankkeeseen?

Muutosagentti teki tiivistä yhteistyötä Kukoistava kotihoito –
hankkeen ja Keski-Suomen maakunta- ja sote –uudistuksen 
valmistelun kanssa
Muutosagentti toimi laajassa verkossa, jossa mukana Keski-
Suomen kuntien (23) ja terveydenhuollon organisaatioiden (7)   
päättäjät, henkilöstö, asukkaat; sote-uudistuksen asiakasraati;  
KOSKE eli Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, JAMK, 
Gradia, Jyväskylän yliopisto, Keski-Suomen liitto, maakunta- ja sote-
uudistuksen valmisteluorganisaatio, eläkeasiain neuvottelukunta, 
vanhusneuvostot, eläkeläisjärjestöt, sote-alan yrityksiä, 
kehittämisyhtiöitä, LAPE-agentti, järjestöagentti
Merkityksellistä omassa tehtävässä kehittymisen kannalta oli 
yhteistyö agenttiverkostossa
Muutosagentin työ oli osaltani jatkumo Keski-Suomen SOTE 2020 –
hankkeessa tekemälleni ikäihmisten palvelujen 
kehittämisprosessille. 
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Hankkeen maku-sote-yhteys

Muutosagentti osallistui sekä esivalmistelun että valmistelun 
työryhmiin 
Muutosagentti kirjoitti Keski-Suomen järjestämissuunnitelma –
luonnosten HOITO-HOIVA kokonaisuuden sekä siihen liittyvät 
palvelukuvaukset
Muutosagentti laati yhteistyössä Kukoistava kotihoito hankkeen ja 
kuntien toimijoiden kanssa ehdotukset maakunnallisiksi 
myöntämisperusteista kotihoidon ja kotihoidon tukipalvelujen, 
omaishoidon tuen ja asumispalvelujen osalta
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Osallistamisen tavat

I&O kärkihankkeeseen tavoitteita saavuttamaan haastettiin mukaan 
niin ikääntyvät itse kuin ikäihmisten palvelujen järjestäjät ja tuottajat, 
päättäjät
I&O muutosagentti ja LAPE agentti vastasivat yhdessä Keski-
Suomen sote-uudistuksen asiakasraadin kokoontumista
Osallistamisen tapoina olivat alustukset ja niihin liittyvät keskustelut,  
työpajat, kyselyt, keskustelut, jalkautuminen erilaisiin tapahtumiin, 
someaktiivisuus ja mielipidekirjoitukset
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Keskeiset tulokset

Runsaat 100 alustusta, joiden aiheena on ollut I&O kärkihankkeen 
tavoitteet / Laatusuosituksen sisältö / Kukoistava kotihoito hankkeen 
tavoitteet ja toimenpiteet. Eri kohderyhmille 
Valtakunnallisia tilaisuuksia seitsemän, alustusten aiheena I&O:n / 
KuKo:n tavoitteet 
Tiedotusvälineissä I&O muutosagenttina 19 kertaa
Yli 300 #IKIOMAT twiittiä
Yhdeksän erilaista foorumia haastaa ikäihmiset osallistumaan
Kymmeniä innostavia tilaisuuksia muutosagenttiverkostossa toinen 
toisiltamme oppien, toisiamme kannustaen
Kukoistava kotihoito –hankkeen sparraus projekti-, mentori-, 
ohjausryhmässä sekä kymmenissä työpajoissa
Kuntien vanhuspalvelujen toimijoille iloista sanansaattoa 
Laatusuosituksen sisällöstä
SOTEn palvelulupausta ikääntyvien palvelujen osalta maakunta- ja 
sote-uudistuksen valmistelussa sorvaten
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Määrittele tulosten merkitys ja hyöty

I&O kärkihankkeen mitatut tulokset Keski-Suomessa saavutettiin 
Kukoistava kotihoito hankkeessa. Uudistamalla kotihoidon 
toimintamalleja ja lisäämällä asiakastyöhön käytettyä aikaa Keski-
Suomessa saavutettiin yli 2 miljoonan euron laskennallinen säästö. 
Kotihoidon säännöllisten asiakkaiden saama palveluaika lisääntyi 
hankkeen aikana keskimäärin 6%
Kukoistava kotihoito hankkeen mallinnukset, mitatut tulokset löytyvät 
hankkeen käsikirjasta http://www.ks2021.fi/wp-
content/uploads/2018/10/Kukoistava-kotihoito-on-tahdon-asia.pdf
I&O kärkihankkeen hankesuunnitelmassa todettiin: ”Muutosagentin 
työn vaikuttavuutta arvioidaan väestön ja iäkkäiden luottamuksena 
ikäihmisten asumisen ja elämisen mahdollisuuksiin maakunnassa” –
eksakti vastaus tähän jäi saamatta. Kuitenkin kymmenet eri 
keskustelut ikääntyvien kanssa, vakuuttivat siitä, että ikääntyvät 
haluavat elää omassa kodissaan mahdollisimman omaehtoista 
elämää osallistuen ja vaikuttaen yhteisönsä ja yhteiskunnan 
kehittämiseen

http://www.ks2021.fi/wp-content/uploads/2018/10/Kukoistava-kotihoito-on-tahdon-asia.pdf
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Tärkeimmät opit 

Minulla Keski-Suomen muutosagenttina oli etuna se, että olin tehnyt 
lähes vastaavaa työtä Kaste-rahoitteisessa Keski-Suomen SOTE 
2020 hankkeessa vanhuspalvelujen kehittäjänä. Näin ollen minulle 
olivat pääosa yhteistyötahoista jo tuttuja, saatoin hyödyntää vuosien 
varrella syntyneitä verkostoja.
Minut otettiin hyvin vastaan toimijaksi Keski-Suomen maakunta- ja 
sote-uudistuksen valmistelua. On tärkeää, että muutosagentti 
pääsee osaksi uudistuksen valmistelua.
I&O kärkihankkeen etenemisestä Keski-Suomessa vastasivat sekä 
muutosagentti että Kukoistava kotihoito –hanke. 
Muutosagenttina olisin kokenut onnistuvani paremmin, jos 
ikäihmisten palvelukokonaisuus olisi voitu konkretisoida 
maakunnallisen organisaation perustamisen myötä kuten 
alkuperäinen aikataulu tähtäsi. Nyt pääosa tuotoksista kuten 
ehdotukset myöntämisperusteiksi jäävät odottamaan maakunnallista 
toimintaympäristöä. Toki suuri osa Keski-Suomen 23 kunnasta 
soveltaa ja toteuttaa jo yhteisesti sovittuja toimintamalleja omassa 
toiminnassaan. 
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Entä seuraavaksi?

Maakunta- ja sote-uudistuksen tavoitteeksi asetettu kustannusten 
kasvun hillitseminen nojautuu pitkälti siihen, että ikääntyvien 
tarvitsemien raskaimpien palvelujen suhteellinen osuus ei kasva. 
Näin ollen oleellista on, missä kunnossa väestömme ikääntyy. Kaikki 
keinot toimintakyvyn säilymiseen, ylläpitämiseen ja kohentumiseen 
on otettava käyttöön. Siksi äärimmäisen tärkeää olisi, että näitä 
asioita aktiivisesti pidetään esillä, muutosagenttien myötä maailma 
ei tullut vielä valmiiksi. 
Maakunta- ja sote-uudistuksen vaatimien lakien hyväksyminen on 
ensisijainen asia, jotta tehdyt suunnitelmat pääsevät toteutumaan 
myös Keski-Suomessa.
Muutosagentin tekemä työ antaa pohjaa esim kotihoitoa tai 
asumispalveluita koskevien tuottajavaatimusten ja asiakassetelien 
sisällön määrittämiseen, mutta toki tätä työtä on vielä jatkettava.
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