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13.3.20192 > Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

Hankkeen/kokeilun perustiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten 
omaishoitoa /
1.10.2016 – 31.12.2018
Kymenlaakson muutosagentti: STM/3248/2016
Kymenlaakso: Kouvola, Kotka, Hamina, Virolahti, Miehikkälä, 
Pyhtää
Myönnetty rahoitus 259 988 euroa
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Mikä oli kehittämiskohde tai tavoite?

Kärkihankkeen tavoitteena on ollut kehittää ikäihmisille sekä omais-
ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin 
koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut. 
Kymenlaaksossa on tavoiteltu ikäihmisten palvelurakennetta, joka 
tukee ikääntyneitä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja 
monipuolisesti. Tämä mahdollistaa raskaamman hoivan tarpeen 
vähenemisen.

Palvelurakennemuutoksen avulla saavutettu vuosittainen kustannusten 
nousun taso vuonna 2025

Kustannusten nousu Kymenlaakson ikääntyneiden palveluissa 
vuositasolla nykyisellä palvelurakenteella vuonna 2025 ja ikäihmisten
määrän kasvulla (+ 75-vuotiaiden määrä kasvaa Kymenlaaksossa 
33 prosenttia vuoteen 2025 mennessä).
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Ketkä osallistuivat hankkeeseen?

Kymenlaakson muutosagentin työtä ovat ohjanneet Kymenlaakson 
SOTE-projektiryhmä (myöhemmin Kymsote-projektiryhmä), 
maakunnan vanhusjohtoryhmä sekä Kymenlaakson sote-
ikääntyneiden palveluiden ohjaava ryhmä.
Yhteistyötahoina ja asiantuntijoina hankkeessa toimivat muun 
muassa; STM, THL, muutosagenttiverkosto, maakunnan 
vanhusjohto, maakunnan vanhusneuvostot, vanhuspalveluiden 
ammattilaiset, sosiaali- ja terveydenhuollon muut ammattilaiset, 
IkäOpastin-hanke, muut I&O-kärkihankokeilut, Socom, oppilaitokset, 
alueen järjestötoimijat, Kela, yksityiset palveluntuottajat, maakunnan 
sote-ict asiantuntijat
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Hankkeen maku-sote-yhteys

I&O-muutosagentti on ollut jäsenenä Kymenlaakson Sote-
projektiryhmässä yhdessä LAPE-muutosagentin kanssa. 
Muutosagenttien työtä on ohjattu projektiryhmän kautta.
Muutosagentit ovat tavanneet säännöllisesti muutosjohtajien 
kanssa.
Yhteistä suunnittelutyötä on tehty maakunta- ja sote-valmistelijoiden
kanssa.
Muutosagentit ovat osallistuneet maakunta- ja sote-uudistuksen
maakunnallisiin tilaisuuksiin.
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Mitä kehittämis- tai työmenetelmää hankkeessa 
käytettiin?

Muutosagentin työ on kohdistunut lähinnä palvelurakenteiden 
uudistamiseen ja monipuolistamiseen I&O-hankkeen kärkiteemojen 
ohjatessa muutostyötä. Keskitetyn asiakasohjauksen mallin 
rakentaminen oli uudistuksen keskiössä, mutta samalla haluttiin 
saada myös muut ikäihmisten palvelut mahdollisimman 
yhdenmukaisiksi valtakunnallisen rakenteen kanssa. 
Muutosagentti on toiminut vetäjänä eri ikääntyneiden palveluihin 
liittyvissä teemaryhmissä, joissa on koottu tiettyyn teemaan tai 
palveluun liittyviä maakunnan yhteisiä linjauksia sekä koostettu 
yhteisiä toimintamalleja, prosesseja, palvelukuvauksia, palveluiden 
myöntämisperusteita sekä palkkioita ja maksuja. Teemaryhmien 
työskentelyssä ja niistä syntyneissä dokumenteissa on otettu 
huomioon I&O-kärkihankkeen sisällölliset tavoitteet. 
Muutosagentti on toiminut viestijänä lukuisissa tilaisuuksissa sekä 
järjestänyt seminaareja ja työpajoja I&O-teemoihin liittyen.



Geriatrinen ja gerontologinen osaamiskeskus

o geriatrisesen ja gerontolologisesta osaamiskeskuksen kokonaisuus
o työstetty moniammatillisessa työryhmässä muutosagentin johdolla
o malli käyttöön maakunnan sote-kuntayhtymässä vuonna 2019 

esimerkki muutosagentin työstä:

Geriatrinen ja gerontologinen osaamiskeskus palveluiden tukena (Tommi Reiman 2018). 
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Osallistamisen tavat

Muutosagentin työ on liittynyt vahvasti palvelurakenteen 
uudistamiseen ja monipuolistamiseen ja alueen ikäihmisten 
palveluissa tai muutoin ikäihmisten parissa toimivat ovat olleet 
muutosagentin lähimpiä ”asiakkaita”. Ensisijaisia asiakkaita ovat 
kuitenkin olleet maakunnan ikäihmiset/ kuntalaiset, joiden hyväksi 
asioita on tehty.
Erityisesti IkäOpastin-hankkeessa on tehty kyselyitä 
asiakasohjauksen palvelun loppukäyttäjille. Ikäihmisiä on myös 
käytetty asiantuntijoina mm. PTA-mallin suunnittelussa ja 
kymenlaaksonopastin.fi –internetsivujen testauksessa.
Muutosagentti on tehnyt vahvaa yhteistyötä vanhusneuvostojen 
kanssa ja käynyt puhumassa ja keskustelemassa I&O-kärkihankkeen
tavoitteista tilaisuuksissa joissa on maakunnan ikäihmisiä (mm. 
maakunnan asukasareenat. 
Järjestö- ja vapaaehtoistoimijoille on järjestetty työpaja, joissa on 
listattu maakuntamallin haasteita ja mahdollisuuksia.
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Keskeiset tulokset

Maakunnassa aloittaa 1.1.2019 vapaaehtoinen sote-kuntayhtymä, 
Kymsote. Kymsotessa ikääntyneiden palvelut sijoittuvat koti-, asumis-
ja hoivapalveluiden kokonaisuuteen. Hankkeessa kehitetyt asiat 
juurtuvat suoraan maakunnan rakenteisiin. Vuonna 2019 
Kymenlaaksossa :
1. IkäOpastin-hankkeessa kehitetty keskitetyn asiakasohjauksen 
palvelu on käytössä > asiakkaat saavat tarvitsemansa avun yhden 
kontaktin kautta, organisaatio pystyy kehittämään toimintaansa 
tunnistettujen asiakastarpeiden pohjalta.
2. Ikääntyneiden varhaisen tuen palvelut tukevat ikääntyvää väestöä 
monipuolisesti, kynnyksettömästi ja alueelliset tarpeet ja toimijat 
huomioiden.
3. Geriatrinen- ja gerontologinen osaamiskeskus mahdollistaa 
ikääntymisen hoitoon ja ikääntymiseen liittyvän tiedon lisäämisen. 
Geokin kautta maakunnan ikäihmiset saavat tukea niin varhaisessa 
vaiheessa kuin esim. yleistilan äkillisesti laskiessa. Tarve 
päivystyspalveluille vähenee.
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Keskeiset tulokset

.. jatkuu
Vuonna 2019 Kymenlaaksossa :
4. Maakunnan eri toimijoiden kanssa työstetty kolmeportainen 
kotikuntoutuksen malli juurrutetaan ”kentälle”.
5. Asumisen ja palvelun yhdistäviä ratkaisuja otetaan käyttöön 
ikääntyneiden asumisen mahdollisuuksien monipuolistamiseksi.
6. Kotihoito pystyy vastaamaan entistä paremmin intensiivisempään 
hoidon ja hoivan tarpeeseen. Kotihoidon tukena on mahdollista käyttää 
monipuolisemmin muita toimijoita, esim. gerontologista sosiaalityötä.
7. Omais- ja perhehoidon kokonaisuus kehittyy kohti I&O-tavoitteita. 
Hankkeen aikana mallinnettu julkisen ja järjestöjen yhteistyöhön 
perustuva valmennusmalli jatkuu. 
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Määrittele tulosten merkitys ja hyöty

Asiakkaat: Tarvittava tuki on yhden yhteydenoton päässä. 
Ikääntyvää väestöä ei nähdä pelkästään hoidon ja  hoivan 
kohteena, vaan maakunnan voimavarana. Ikääntyneitä arvostetaan 
tarjoamalla heille yhä enemmän ja monipuolisemmin terveyttä ja 
hyvinvointi edistää toimintaa ja palvelua.
Työntekijät: Ikääntyneiden tarpeet tunnistetaan entistä paremmin ja 
heille on mahdollista tarjota tukea monipuolisemmin > työntekijöiden 
työnkuvat selkeytyvät.
Päättäjät: Keskitetystä asiakasohjauksesta saadun tiedon 
perusteella voidaan ikääntymisen strategioita ja kehittämiskohteita 
suunnitella entistä paremmin. Asiakkuuksien hallittavuus paranee ja 
kustannusten seuranta helpottuu. Raskaampi hoivan tarve vähenee 
ennakoivien toimenpiteiden laajentuessa > kustannukset 
pienenevät.
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Tärkeimmät opit 

- Kymenlaaksolla on kaikki mahdollisuudet 
onnistua ikäihmisten palvelurakennemuutoksessa:

- varhaisen tuen palvelut vähentävät raskaampien sote-palveluiden
tarvetta.

- keskitetty asiakasohjaus auttaa tunnistamaan asiakkaiden todelliset 
tarpeet sekä löytämään yksilöllisiä ratkaisuvaihtoehtoja.

- geriatrinen- ja gerontologinen osaamiskeskus jakaa tietoa ikäihmisten 
sairauksista ja erityispiirteistä ja mahdollistaa monipuolisen geriatrisen
ja gerontologisen arvioinnin, -tutkimuksen ja –hoidon.

- istumme ”rahapussin” päällä > ympärivuorokautisen hoivapalvelun 
tarpeen vähentymisen kautta vapautuu resursseja asiakkaiden 
varhaisempaan tukemiseen.
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Entä seuraavaksi?

I&O-kärkihankkeen tavoitteet on viety 1.1.2019 alkavan sote-
kuntayhtymän rakenteisiin. Jatkokehittäminen ja 
kehittämistoimenpiteiden seuranta on kuntayhtymän johdon 
vastuulla. 
Muutosagentin ”lopputyö” Kymenlaakson maakunnallinen 
ikäihmisten yhteen sovitettu palvelukokonaisuuden suunnitelma 
toimii pohjana ja tukena maakunnan ikääntyneiden palveluita 
kehitettäessä ja järjestettäessä. 



Tommi Reiman

muutosagentti
tommi.reiman@kotka.fi

stm.fi/io
#ikiomat
#kärkihanke

KIITOS!
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