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I&O-kärkihanke/muutosagenttitoiminta 
Pohjois-Pohjanmaalla

I&O-kärkihanke/muutosagenttitoiminta 
Pohjois-Pohjanmaalla

Hankkeen kesto: lokakuu 2016- joulukuu 2018

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa 
Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa

Myönnetty rahoitus: 307 000€
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Iäkkäiden yhteen sovitettu palvelukokonaisuus Pohjois-
Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaalla päätavoitteena on ollut luoda kotona 
asumista tukeva, yhteen sovitettu iäkkäiden palvelukokonaisuus 
periaatteella:

” Pohjoispohjalainen ikäihminen asuu kotona oman näköistä 
elämää tarvitsemansa tuen ja palvelujen turvin”

Toimintasuunnitelman osatavoitteet olivat:

1. Alueellisen palvelukokonaisuuden ja keskitetyn 
asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallin 
muodostaminen

2. Tuen ja palvelujen sisällön, erityisesti kotihoidon 
uudistaminen ja palvelurakenteen keveneminen

3. Omais- ja perhehoidon vahvistaminen
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• Kuntoutumista edistävä, 
asiakkaan itsenäisyyttä tukeva 
kotihoito

•Toimivaa, asiakaslähtöistä 
kotihoitoa: tietoa ja 
teknologiaa hyödyntäen

•Henkilöstön osaamisen 
vahvistaminen

•Kaikenikäisten monipuolinen 
etä- ja lähiomaishoitajuuden 
tukimalli

•Omaishoidon osaamisen 
keskittäminen ja 
hyödyntäminen alueilla

•Muistisairaan omaishoitoa 
tukeva monialainen työ

•Perhehoidon lisääminen ja 
vakiinnuttaminen

•Hyvinvointia edistävien 
toimijoiden verkostot: kunnat

•Yhtenäiset, asiakaslähtöiset 
palveluprosessit

•Keskitetty, monikanavaisesti 
toteutettu neuvonta ja ohjaus

•Yhtenäiset 
palveluohjauskäytännöt

•Ennaltaehkäisevät sekä 
kotona asumista tukevat 
palvelut

•Ympärivuorokautisen hoidon 
kokonaissuunnitelma

•Laitoshoitoa korvaavien 
palveluiden kehittäminen

Alueellinen 
palvelukokonaisuus 
ja palvelurakenteen 

keveneminen

Hyvinvoinnin 
edistämisen 
verkostot ja 

keskitetty asiakas-
ja palveluohjaus

Kotihoidon 
uudistaminen

Omais- ja 
perhehoidon 

vahvistaminen

I&O-kärkihankkeen toimintasuunnitelma
Pohjois-Pohjanmaalla 2016-2018

muutosagentti Rita Oinas
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Ketkä osallistuivat hankkeeseen?

Muutosagentin ohjaamaa kehittämistyötä tehtiin maakunnallisessa 
I&O-POP-kehittämisverkostossa:

• Jäsenet: Oulu, Oulainen, Oulunkaari, Pyhäntä, Sosiaali- ja terveyspiiri 
Helmi, Kalajoki-Merijärvi, Kallion Peruspalvelukuntayhtymä, Kuusamo, 
Taivalkoski, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Selänteen 
hyvinvointikuntayhtymä, Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, 
Tyrnävä ja PPSHP

• Kehittämistyötä tehtiin kuudessa eri kehittämistiimissä: hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisessä, keskitetyssä asiakas- ja palveluohjauksessa, 
kuntouttavassa ja toimivassa kotihoidossa sekä omais- ja perhehoidossa 

• Kehittämistiimien jäsenet (ks. Hankekortit) 

Muutosagentin työn tukena ovat olleet Pohjois-Pohjanmaan liiton 
työpanos erityisesti hallinto, viestintä, aluekehittäminen ja 
tietohallinto sekä Pohjois-Pohjanmaan sote-valmistelun henkilöt 



Hyvät käytännöt 

kehittämisen lähtökohtia

Pohjois-Pohjanmaalla

POP-
Toimiva 
kotihoito

PoP-

Omais- ja 
perhehoito

POP-

HYTE ja

KAAPO

AINO

Netti-RASsi

Geriatriset 

arvioinnit

Apuväline-

sonektus

Yhteisestä ovesta

Ikä-neuvo

Muisti-palvelut

Ennaltaehkäisevät 

kotikäynnit

PSOP

palvelutori

innovaattorit

eHealth

E-yhteydenpito

Sote-Labs

robotiikka

lääkeannostelija

optimointi

Johdon dw

yöpartiot

annosjakelu

vertailukehittäminen

RAI-HC

Ergonomia-kortti

KinestetiikkaVoimaa vanhuuteen

geriatripalvelut
Kotihoidon 

arviointi-jaksot

hoitoketjut

virkistys

Vuorohoito-

yksiköt

valmennukset

Monitoimijainen 

omaishoidon tuki

palvelusetelit

Perhehoidon mallit

RAI-screener

Oma asiakas-
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muutosagentti Rita Oinas
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Verkostot

Tärkeimmät yhteistyöverkostot

 sote-organisaatiot

 sote-muutosorganisaatio/-valmistelijat

 Järjestöt ja paikallisyhdistykset

 Vanhusneuvostot

 Pohjois-Pohjanmaan kunnat

 viestintäverkostot

 Oulun kaupungin elämänkaariverkosto

 Muut kehittämishankkeet

 kansalliset kehittäjäverkostot

 Ks. Verkostot taulukko (liite 4)

muutosagentti Rita Oinas



POPmaakunnan I&O-verkostot

muutosagentti Rita Oinas

Yhdessä tekeminen on POP!
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Kehittämis- tai työmenetelmät

Nykytilakartoitukset ja kuvaukset

Kyselyt

Toimintamallien kuvaukset

Karttakuvat

Kehittämiskokoukset

Työpajat

Monikanavainen viestintä



Kehittämistyö projektoitiin

Hyvinvointia ja 
terveyden edistämistä 

(HYTE)

Raahen seudun Hky, 

Mervi Kosken johdolla

Sekä

Keskitettyä asiakas- ja 
palveluohjausta 

(KAAPO) 

Oulun kaupungin, 

Maria Vahtolan johdolla

Kuntouttavaa

kotihoitoa 

(KUKO) Kuusamon, 

Satu Kankaan johdolla 

sekä

Toimivaa kotihoitoa

(TOKO) Kallion  
peruspalvelukuntayhtymän 

Reetta Hjelmin johdolla

Omaishoitoa

(OMAIS) 

Helmen sosiaali- ja 
terveyspiirin Marko Niirasen 

johdolla 

sekä

Perhehoitoa

(PERHO)

Oulunkaaren ky Hannele 
Pöykiön johdolla

muutosagentti Rita Oinas
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Osallistamisen tavat

Hankkeeseen osallistuivat pääasiassa sote-organisaatioiden 
vanhustyön johto, esimiehet, asiantuntijat ja muu henkilöstö

Muutosagentti osallistui kansalaisille järjestettyihin tilaisuuksiin ja 
haastatteli ihmisiä (messut, tapahtumat, juhlat, koulutukset)

Muutosagentti osallistui omaishoitajille järjestettyihin tilaisuuksiin 
kysellen ja keskustellen omaishoitajien näkemyksiä kehittämiseen

Vanhusneuvostot osallistettiin kyselyiden avulla ja muutosagentti 
kävi heidän kokouksissaan

Järjestöt, yhdistykset osallistuivat kehittämistiimien jäseninä sekä 
yhteistyöverkostoina (kannanottoja ja lausuntoja esityksiin)
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I&O on POP 
2018

muutosagentti Rita Oinas

Toimintamallien

määrittelyt

huhtikuu 2018

Esitellään mallit, 
kokeillaan

Syksy 2018

Arvioidaan,

raportoidaan

Marraskuu

2018

Omaishoidon
seminaari 19.9.
Omaishoitoliiton 
kanssa
Ylivieskan 
Akustiikassa

Parasta elämää kotona-
Asumisen arkea Pohjois-
Suomessa seminaari 22.2.
Oulussa

KOTI on POP
tapahtuma
13.11.2018
OAMK:n kanssa

I&O-Loppuseminaari 
14.2.2019 Hki

I&O-esillä:
”Kehittyvä vanhustyö” 20.3. 
Oulussa
”Karpalo-seminaari” 11.4. 
Ylivieska
”Virkeä vanhuus”, 
17.5.Tyrnävä

Pohjois-Suomen
Vanhusneuvostopäivät 
22.5.2018

Työpaja 13.4.2018

Kuntakohtaiset 
juurruttamissuunnitelmat

Toimintakykyä
ravitsemuksella
26.9.2018

POP-päivä-
toiminnan
Verkostopäivä
30.5.2018
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Tuotokset

Iäkkäiden yhteen sovitettu palveluiden kokonaisuus 
Pohjois-Pohjanmaalla, palvelusuunnitelma

Toimintamallikartoitukset ja -kuvaukset

Palveluiden ja prosessien mallinnukset

Palveluverkon kuvaukset

Kysely-tiedot

Viestintämateriaalit

• Esitteet

• Video

• seminaaritallenteet

• diaesitykset

muutosagentti Rita Oinas



Ikäihmisten yhteen 
sovitettu 
palvelukokonaisuus 
Pohjois-
Pohjanmaalla
voidaan hyödyntää osana maakunnan 
strategista palveluiden suunnittelua



”PoPSTerin reseptit”- arjen pärjäämisen tueksi

Palvelu-

neuvonta ja 
ohjaus

Hyvin toimivilla 
neuvonta- ja 

ohjauspalveluilla 
vastataan 

kansalaisten tiedon 
tarpeisiin.

Avohoito ja 
vastaanotto

Vastaanottopalveluj
en toimivuus 

kotona pärjäämisen 
ja toimintakyvyn 

ylläpitämisen 
tukena. 

Erityisosaaminen 
perustason tueksi 

jalkautuen tai 
teknologian avulla.

Toiminta-
kyky ja 

kuntoutus

Toimintakyvyn 
arviointia tehdään 
palvelurakenteen 
kaikilla  tasoilla, 

jotta kuntoutuksen 
tarve saadaan 
tunnistettua 

mahdollisimman 
varhain.

Välittömän 
avun tarve

Monikanavainen 
neuvonta, ohjaus 

ja tarvittaessa 
välitön apu 

taataan 24/7 koko 
maakunnan 

alueella.

Ikäihmisten 
palvelut ja 

sairaalahoito
Sosiaali- ja 

terveydenhuollon 
saumaton yhteistyö on 

edellytyksenä 
palvelurakenteiden 

uudistamiselle. 
Keskeistä ovat 

avohoidon 
kehittyminen, aktiivinen 

kuntoutus ja riittävät 
kotiin annettavat 

palvelut. Sairaaloissa 
hoidetaan laadukkaasti 
ja turvallisesti ne, jotka 

ovat sairaalahoidon 
tarpeessa. 

Mukaellen PoPSTer-loppuraportti: https://www.pohjois-
pohjanmaa.fi/index.php?1948&event_id=1146

muutosagentti Rita Oinas
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Kehittämistyön tuloksena ja hyötynä on:

syntynyt kuvaa maakunnan ikäihmisten palveluiden tilasta 
alueittain/kunnittain/organisaatioittain

tunnistettu alueen vahvuuksia ja hyviä käytäntöjä ikäihmisten 
palveluissa

muodostunut käsitys palvelujärjestelmän kehittämisen kohteista 
maakunnallisen palveluiden järjestämisen pohjaksi

tunnistettu ja luotu monitoimijaiset verkostot yhteisen 
keskustelun foorumeiksi

kuntatoimijoiden verkostoituminen ja yhteistyön jatkuvuus

luotu yhteistä ymmärrystä ja periaatteita ikäihmisten palveluiden 
yhtenäiselle toteutukselle maakunnassa

jaettu kokemuksia palveluiden kehittämisestä ja niiden tuloksista

lisätty/vahvistettu vanhusneuvostojen osallisuutta 
maakunnalliseen valmisteluun ja palveluiden kehittämiseen 

luotu yhteisiä toimintamalleja: hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämiseen, asiakasohjaukseen, kuntouttavaan ja toimivaan 
kotihoitoon sekä omais- ja perhehoitoon

muutosagentti Rita Oinas



28.11.201817 muutosagentti Rita Oinas

Tärkeimmät opit 

Yhteinen tavoitteen määrittely ja sitoutuminen 
toimintasuunnitelmaan

Muutosagentin roolin ja mandaatin selkiyttäminen

Resurssit suhteessa tavoitteisiin ja verkostoihin/toimijoiden määrään

Verkostojen merkitys

Osallistamisen merkitys

Viestinnän merkitys

Johdon sitoutuminen, tuki ja ohjaus muutostyölle

Yhteiset järjestelmät ja työkalut auttavat ja tehostavat



Rita Oinas

rita.oinas@pohjois-pohjanmaa.fi

stm.fi/io

#ikiomat

#kärkihanke

@OinasRita

I&O kärkihanke Pohjois-Pohjanmaa

Viestintä:

Pohjois-Pohjanmaan liiton I&O-
kotisivut:
https://www.pohjois-
pohjanmaa.fi/pohjois-
pohjanmaan_liitto/io_k%C3%A4rkihanke
_pohjois-pohjanmaa

https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/pohjois-pohjanmaan_liitto/io_k%C3%A4rkihanke_pohjois-pohjanmaa
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Entä seuraavaksi?

Kuntakohtaiset suunnitelmat 2019-2020

Toimintamallit ja dokumentaatio maku-sote-valmistelun käyttöön

Kotoa kotiin- prosessi hyödyntää

Yhteisvastuualue-sote-integraatio hyödyntää


