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Muutosagenttitoiminta Pohjois-Karjala

Hallituksen I&O kärkihanke: Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja 
vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

1.10.2016 – 31.12.2018

Toiminta-alue: Pohjois-Karjala ja Heinävesi

Kehittämiskokonaisuus: ikääntyvien palvelujen yhteen sovitettu 
kokonaisuus
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Tavoite

Yhteen sovittaa ikääntyvien pohjois-karjalalaisten palvelut (Laki 
ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 
sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012, § 5).

Toimintasuunnitelma osaksi Siun soten järjestämissuunnitelmaa 
vuosille 2019 – 2021

Arvokasta Vanhenemista Omatoimisuutta Tukemalla (AVOT)-
kokeiluhanketuki
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Osallistujat

Siun sote: ikäihmisten palvelujen, perhe- ja sosiaalipalvelujen ja 
terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialueet, Pohjois-Karjalan 
pelastuslaitoksen ensihoito

Hallituksen kärkihankeosallisuus:

• I&O kärkihankkeen kokeiluhanke: Arvokasta Vanhenemista 
Omatoimisuutta Tukemalla (AVOT)

• LAPE –kärkihanke (lasten ja perheiden muutosohjelma), kaikenikäisten 
omais- ja perhehoito

• VESOTE- kärkihanke: Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattilaisille 

• Palvelut asiakaslähtöisiksi- kärkihanke: Siun soten Siun valinnanvapaus-
hanke (SiVa), henkilökohtainen budjetti
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Siun sote
Turvallista ja mielekästä elämää kotona

Siun sote
Turvallista ja mielekästä elämää kotona

Toimiva

kotihoito

- Kotihoito 24/7

- Akuuttitilanteiden 

toimintamalli

- Henkilöstön 

osallisuus

Osallisuus ja kokemustieto

Hyvinvointiteknologia

Kotikuntoutus

- Omaishoito

- Perhehoito

Omais ja 

perhehoidon 

keskus

Muutosagentti

• Siun sote

• Karelia amk

• Riveria

• Pohjois-Karjalan 
DigiSote-hanke

• Sencom Oy

• Stella-kotipalvelut Oy

• Evondos Oy

• Siun sote

• Karelia amk 
Riveria

• Finfami ry

• P-K:n Muisti ry.

• Siun sote

• Karelia amk

• Riveria

• Perhot-hanke

• P-K.n Muisti ry

• Omaishoitajien ry:t

• Kiteen evankelinen 
kansanopisto

• Perhehoitoliitto

• Siun sote

• Karelia amk 

• Riveria

• P-K:n Martat ry

• P-K:n ensihoito 
ja pelastuslaitos, 

• P-K:n Muisti ry. Kotihoito
Omais- ja 

perhehoito

Hyvinvointi-
teknologia

Auttava 
omainen

AVOT-

HANKE

SIUN SOTE AVOT –HANKE
HANKEKONSORTIO/osallistujat
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Maakunta- ja sote-uudistusyhteys

Ikääntyvien sote- palvelujen integroituminen osaksi 
maakuntauudistusta on käynnistynyt Siun sote- kuntayhtymän 
toiminnan aloittamisen myötä 1.1.2017, järjestämissuunnitelma

Yhteistyö maakuntauudistuksen osalta on keskittynyt hyvinvoinnin ja 
terveyden sekä osallisuuden osa-alueisiin



30.11.20187 Tuula Kiviniemi

Työmenetelmät

Seminaarit, asiantuntijakuulemiset, vierailut (mm. Pohjois-Karjalan 
vanhusneuvostot), työryhmät, koulutukset, työpajat 

Kuntaturnee; kuntalaistapahtumissa mukana monitoimijaisesti eri 
tahojen edustajia ja hallituksen em. kärkihankkeet
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Osallisuus 

Pohjois-karjalaiset asukkaat (kuntaturnee)

Siun soten henkilöstö

AVOT- hankeyhteistyö 

Kuntien vanhusneuvostot

Pohjois-Karjalan eläkeläisneuvottelukunta (maakunnallinen toimija)

Yhteistyö muiden kärkihankkeiden kanssa: LAPE (lasten ja 
perheiden muutosohjelma), VESOTE ja Palvelut asiakaslähtöisiksi 
(SiVa , Siun valinnanvapaus- hanke)
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Keskeiset tulokset

Ikääntyvien palvelujen yhteen sovitettu kokonaisuus osana Siun
soten järjestämissuunnitelmaa vuosille 2019 -2021

AVOT- kokeiluhankkeen tuottamat tuotokset
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• Uudet toimintamallit

• Kustannustehokkuus

• Toimialueiden integroituminen

• Palveluketjujen uudistaminen

• Työelämän ja oppilaitosyhteistyön 
tiivistyminen

• Järjestöyhteistyön lisääntyminen

• Uudet toimintamallit

• Lupa kehittää ja kehittyä

• Kotihoito-ensihoito-kuntoutus yhteistyö

• Perhehoidon eri toimialojen yhteistyön 
käynnistyminen

• Asiantuntijayhteistyö

• Asiakaslähtöisyyden lisääntyminen

• Yhdenvertaisuus

• Mukana palveluiden kehittämisessä

• Kohti yhdenmukaisia  toimintatapoja

Asiakkaat Henkilöstö

PäättäjätSidosryhmät

Siun soten arvot:

Asiakaslähtöisyys

Vastuullisuus

Välittäminen

Yhdenvertaisuus

Tulosten merkitys ja hyöty

Tuula Kiviniemi
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Tärkeimmät opit

Heikkoudet

• Organisaation käynnistämiseen liittyvät haasteet (vastuualueet ja 

tehtävänkuvat)

• Tiedolla johtamisen työkalut osittain kehitysvaiheessa.

• Organisaation linjausten ja käytäntöjen muutokset 

(budjettiraami, kilpailutukset)

• Monet päällekkäiset muutokset kuormittavat henkilöstöä.

• Viestinnällä vaikuttaminen haasteellista.

Uhat

• Henkilöstön riittävyys/rakenne.

• Mallien ja käytänteiden juurtuminen jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

• Taloudellinen tilanne.

Vahvuudet

• Alueellisuus (esim. yhtenäiset palveluiden myöntämisen kriteerit, potilastietojärjestelmä)

• Henkilöstön osaaminen ja osallisuus: ”Lupa kehittää” mm. 

hanketyöntekijät Siun soten henkilöstöä.

• Muutos on mahdollista, toimintamalleja on saatu jalkautettua ja juurrutettua käytäntöön.

• Juurruttaminen vaatii systemaattista seurantaa ja tähän rakennettiin erilaisia välineitä 

esim. ohjaus- ja arviointikeskustelut kotihoidossa.

• Viestinnällisen osaamisen kehittyminen esimerkiksi sanomalehti 

Karjalaisen kolumnikokoelma.

• Verkostoyhteistyö

Mahdollisuudet

• Olemassa olevien hyvien käytäntöjen valitseminen ja levittäminen koko Siun soten 

alueelle.

• Resurssien yhteiskäyttö.

• Alueellinen ja toimialojen välinen integroituminen.

Tuula Kiviniemi
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Muutosagenttityön jälkeen

Siun sote: ikäihmisten toimialueella kehittämispäällikkö, jonka 
tehtäviin kuuluu seurata kärkihankkeen tulosten edelleen juurtumista 
ja  mahdollisia jatkokehityssuuntia ao. teemojen osalta

Siun sote on osa maakunta- ja sote- uudistusvalmistelua

Siun soten palvelutuotannon osalta vuosittain osana talous- ja 
toimintasuunnitemaa

Visio: maakunta- ja soteuudistus ovat täytäntöönpanovaiheessa 
vuonna 2020



Tuula Kiviniemi

tuula.kiviniemi@siunsote.fi

www.siunsote.fi

stm.fi/io

#ikiomat

#kärkihanke

Muutosagenttitoiminnan 
tulokset


