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Hankkeen perustiedot

Muutosagentti Pohjois-Savo
Hankkeen kesto: 1.10.2016 – 31.12.2018
Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten 
omaishoitoa –kärkihanke
Pohjois-Savon maakunta
Myönnetty 260 000 € muutosagentin palkkaan ja toimintakuluihin
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Kehittämisen tavoitteet

Muutosagenttitoiminnan päätavoitteena oli muodostaa Pohjois-
Savoon yhteen sovitettu iäkkäiden palvelujen kokonaisuus –
suunnitelma
Lisäksi tavoitteena oli 

tuottaa konkreettiset maakunnalliset toimeenpano-ohjelmat 
asiakasohjaukseen, omais- ja perhehoitoon, akuuttien 
tilanteiden hoitoon sekä palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon
ottaa Toimivan kotihoidon malli yhtenäisesti käyttöön 
maakunnan alueella
lisätä yhteistyötä toimijoiden kesken

Hankkeessa tavoiteltiin yhtenäisyyttä, yhteistyötä ja keskitettyjä 
ratkaisuja
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Osallistujat

Hankeorganisaatio muodostui muutosagentista 
Muutosagentti teki yhteistyötä ja muodosti verkostoja useiden eri 
toimijoiden kanssa
Toimijat: 
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Hankkeen maku-sote-yhteys

Hanke kytkeytyi maakunta- ja sote-uudistukseen
Muutosagentti toimi osana maakuntavalmistelua, iäkkäiden 
palvelujen työryhmää ja tuotantotiimiä
Tiivis ja sujuva yhteistyö tuki sekä kärkihankkeen että 
maakuntavalmistelun tavoitteita
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Käytetyt kehittämis- ja työmenetelmät

Hankkeessa käytetiin useita menetelmiä: 
pilotointia, muutostyöpajaa, koulutusta ja LEAN-
johtamisen menetelmiä
Kuntien muutostyöpajoissa LEAN:n kehittämisen 
sykli ja A3 ongelmanratkaisu loivat kehittämistyölle 
rakenteen. Näihin liittyi myös koulutusta.
Teematyöryhmissä n.10 hlön työryhmät työstivät 
maakunnallisia suunnitelmia keräten ensin kuntien 
lähtötilannetiedot ja edeten suunnitteluun, jossa 
hyödynnettiin I&O kokeiluhankkeiden tietoja
Yhteistyöfoorumit mm. I&O digityöryhmä ja 
eläkeläistilaisuudet olivat puhtaasti koulutus- ja 
keskustelutilaisuuksia 
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Osallistamisen tavat

Hankkeen asiakkaita olivat kaikki Pohjois-Savon kunnat sekä 
iäkkäät 
Koko toiminta perustui verkostojen luomiseen ja osallistamiseen, 
koska muutosagentin työ ei muuten olisi ollut mahdollista
Asiakkaat ja palvelujen käyttäjät osallistuivat hankkeeseen 
Ikäihmisten valtuuskunnan seminaarien työpajatyöskentelyn ja 
koulutus- ja keskustelutilaisuuksien keinoin
Muutostyöpajat osallistivat kaikki vanhuspalveluiden parissa toimivat 
sekä vanhusneuvostot
Asiantuntija- ja teematyöryhmät osallistivat asiantuntijoita kunnista, 
sairaanhoitopiiristä, yrityksistä ja järjestöistä.
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Keskeiset tulokset 1/2

Pohjois-Savoon laadittiin yhteen sovitettu iäkkäiden palvelujen 
kokonaisuus -suunnitelma (I&O suunnitelma), joka liitettiin osaksi 
maakunnan järjestämissuunnitelma.
Konkreettiset maakunnalliset toimeenpano-ohjelmat keskitetystä 
asiakasohjauksesta, omais- ja perhehoidon yksiköstä, akuuttien 
tilanteiden hoidosta ja palliatiivisesta ja saattohoidosta tulivat osaksi 
I&O suunnitelmaa.
Otettiin käyttöön mm. kotiuttamisen toimintamalleja, laaja-alaista 
arviointia ja mittareita tarpeen arviointiin, kotisaattohoitoa, 24/7 
kotihoitoa, lääkehoidon ja ravitsemuksen toimintamalleja. Ja 
pilotoitiin mm. etähoitoa, etäkonsultaatioita, lääkemuistuttajia.
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Keskeiset tulokset 2/2

Otettiin käyttöön kuntoutuksen eri tasoja: varhaisen 
tunnistamisen ja intervention toimintamalleja, kuntouttava 
arviointijakso, tehostettu kotikuntoutus, palvelujen piirissä olevien 
kuntouttavia toimintoja esim. elämäntarina lomake.
Otettiin käyttöön tiedolla johtamisen työkaluja, mm. kotihoidon 
tiimimalleja ja uudenlaista työn organisointia sekä mobiileja ja 
toiminnanohjausjärjestelmiä.
Pilotoitiin ja herätettiin kunnissa keskustelua iäkkäiden asumisen 
uudistamisesta ja sensoriteknologiasta.
Muodostettiin kuntiin toimijoiden välisiä säännöllisiä 
yhteistyöfoorumeita.
Vaikutettiin lähihoitajien ja ammattikorkeakoulun ammattialojen 
opetukseen ja uusiin opetussuunnitelmiin.
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Tulosten merkitys ja hyöty 1/2

a) asiakkaiden eli palvelujen käyttäjien kannalta
Kotihoidon saatavuus on parantunut ja kotona pärjäämistä tuetaan 
enemmän kuin ennen myös muistisairailla ja saattohoidettavilla. 
Kuntouttava arviointijakso on Pohjois-Savossa uusi toimintamalli ja 
nyt se on käytössä jo 31%:lla toimijoista. Tämä mahdollistaa 
itsenäisen toimintakyvyn palautumisen tai pienemmän avuntarpeen.
Kuntoutussuunnitelma laaditaan tällä hetkellä 68%:lle asiakkaita 
hoito- ja palvelusuunnitelman osana, joka mahdollistaa paremmin 
heidän toimintakykynsä säilymisen.
Tehostetun palveluasumisen asiakkaat pääsevät enemmän 
liikkumaan sisällä ja ulkoilemaan. Myös kotihoito on mahdollistanut 
aiempaa enemmän asiakkaiden sisällä tapahtuvaa liikuntaa.

b) henkilöstön ja alan ammattilaisten kannalta
Vuonna 2016 hoitajilla ei erityisesti kotihoidossa ollut juurikaan 
käytössä älypuhelinta, tablettia tai kannettavaa tietokonetta, mutta 
nyt tilanne on huomattavasti parempi. 
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Tulosten merkitys ja hyöty 2/2

Lääkehoidon annosjakelun käyttöönotto on ollut erityisesti 
kotihoidon asiakkailla nopeaa, lisäystä aikaisempaan on yli 50%.
Uusia toimintamalleja asiakkaiden palveluihin on otettu käyttöön. 

c) päättäjien kannalta (kunnalliset, maakunnalliset päättäjät tms.)
Arvio I&O suunnitelman mukaisen mallin kustannusvaikuttavuudesta 
voidaan laskea karkeasti uuden toimintamallin palvelujen 
peittävyyslinjausten perusteella. Näin arvioituna uusi malli tulee 
selkeästi halvemmaksi kuin entisellä toimintamallilla jatkaminen.
Uuden toiminnan vaatimat resurssit mm. kotihoitoon, kuntoutukseen 
ja asiakasohjaukseen pystytään kattamaan suunnitellulla 
palvelurakenteen keventämisellä.
Palvelurakenne on jo nyt alkanut keventyä, koska intensiivistä 
kotihoitoa toteutetaan ja muistisairaita hoidetaan kotona enemmän 
kuin ennen
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Tärkeimmät opit 

Muutosagenttitoiminnan onnistumisessa keskeistä oli hyvä 
etukäteissuunnittelutyö. 
Tavoitteiden kirkastaminen, toimintamallin kehittäminen ja 
toimintasuunnitelma tehtiin heti alussa ja sen mukaisesti oli selkeä 
toimia. 
Yhteistyö maakunnan sote-valmisteluun on ollut tiivistä heti alusta 
alkaen ja tuonut hyvän taustatuen. 
Muutosagenttitoiminnassa on ollut oleellista verkostoitua ja ottaa 
mukaan kaikki aiheen tiimoilta sopivat toimijat.
Muutostyöpajamenetelmä toimii hyvin ja LEAN-menetelmä tuki 
kehittämistä.
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Entä seuraavaksi?

Hankkeessa kehitetyt ja pilotoidut toimintamallit ovat jo siirtyneet 
kuntien normaaliksi toiminnaksi. Maakunnalliset mallit siirtyvät 
maakunnan keskitetyksi toimintamalliksi maakunnan perustamisen 
yhteydessä. 
Miten kunnissa kehittämistyö jatkuu?

viimeisessä muutostyöpajassa tehtiin suunnitelma siitä, miten 
kunnassa jatketaan kehittämistyötä
jatkoksi I&O muutostyöpajoille aloitettiin muutosvalmennus 
vanhuspalvelujen esimiehille ja henkilöstölle
kuntiin on hankkeen aikana muodostunut monitoimijaisia 
yhteistyömalleja joissa yhteinen kehittämistyö jatkuu.

Jatkovalmistelu etenee maakuntavalmistelun iäkkäiden palvelujen 
vastuuvalmistelijan johdolla. 
Muutosta voidaan jatkossa seurata Sotkanetin indikaattoreiden ja 
Vanhuspalvelujen tila -tutkimuksen tulosten kautta.



13.3.201914 > Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

Visio 

Visio: tilanne vuonna 2020
Kunnat ja eri toimijat ovat jatkaneet yhteistyötä ja kehittäneet 
yhteisiä toimintamalleja ja löytäneet synergiaetua
Kunnissa kehitetään edelleen toimintaa myös keskitettyjen 
maakunnallisten mallien osalta ja mm. keskitetty asiakasohjaus 
on jo useimmilla käytössä
Kuntouttava arviointijakso ja tehostettu kotikuntoutus ovat 
useimpien kuntien systemaattista toimintaa. Myös palvelujen 
piirissä olevien aktiivisuuden tukeminen on lisääntynyt
Digitaalisia ratkaisuja on otettu käyttöön
Iäkkäiden perhehoito on lisääntynyt
Opiskelijat saavat laadukasta ohjausta ja tuovat uusia ajatuksia 
työelämään
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