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MAAKUNNALLINEN VALMISTELU SATAKUNNASSA

Hallituksen kärkihanke nro 4. Kehitetään ikäihmisten 
kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa
1.10.2016 - 31.12.2018  muutosagenttina Pirjo Rehula
Ei erillistä hankerahoitusta

Satakunnan 17 kuntaa
Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä (6)
Porin perusturvan yhteistoiminta-alue (3)
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä (4)
Satakunnan sairaanhoitopiiri
Satakuntaliitto

Satakunnassa on yhteensä 223 000 asukasta, joista
yli 75-vuotiaita on 24 500

I & O muutosagentti Pirjo Rehula
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Tavoite

Luoda asiakaslähtöinen toimiva vanhuspalveluiden 
kokonaisuus Satakuntaan
• jokaisella yhdenvertaisen mahdollisuus saada laissa säädetyt 

riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut
• parantaa iäkkäille sekä omais- ja perhehoitajille tarkoitettuja 

palveluja 
• yhdistää palvelut asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi ja edistää 

terveyttä ja hyvinvointia sekä vähentää eriarvoisuutta. 

Muutosagentin työn tuloksena on syntynyt 
Satakunnan suunnitelma ikäihmisten yhteen 
sovitetusta palvelukokonaisuudesta 2019–2025-
(2030)
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KEHITTÄMISEN KOHTEET

• Ennaltaehkäisevien palveluiden vahvistaminen ja iäkkäiden arjessa 
tukeminen 

• Keskitetyn palveluohjausmallin  KAAPOn kehittäminen 

• Kotihoidon sisällön kehittäminen ja yhtenäistäminen 
- kotihoito 24/7
- akuuttikotihoito  (ensihoito, päivystys, kotisairaala, palo- ja 

pelastuslaitos, tietojärjestelmät, lääkäripalvelut, saattohoito)
- kotikuntoutus
- henkilöstön moniammatillisuus, osaaminen ja innostaminen

• Omais- ja perhehoidon vahvistaminen 
- perustetaan maakunnallinen omais- ja perhehoidon osaamiskeskus, 

joka  verkostoituu lähipalveluiden tueksi
- perhehoitajien  määrän triplaaminen 

• Asumis- ja laitospalveluiden kehittäminen

I & O muutosagentti Pirjo Rehula
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Ketkä osallistuivat?

Ikääntyneiden valmistelutyöryhmä 1.1.2017-31.10.2017
• 34 jäsentä, kunnista, oppilaitoksista, yrityksistä, yhdistyksistä, 

sairaanhoitopiiristä, seurakunnasta, kelasta, vanhusneuvostoista, 
henkilöstöstä

Ikääntyneiden valmistelutyöryhmä 1.11.2017- 31.10.2018 
• 13 jäsentä kuntien vanhuspalveluiden vastuuvirkamiehet, asiakasedustaja, 

henkilöstönedustaja

Yhteistyötä on tehty mm. sidostyöryhmän, Hyte-työryhmän, päivystys 24-h 

työryhmän, vammaispalvelutyöryhmän, Lasten ja perheheiden muutosohjelman, 

aikuispalvelutyöryhmän, tukipalvelutyöryhmän kanssa. Lisäksi yhteistyötä on tehty 

ICT-asiantuntijan, turvallisuusasiantuntijan ja terveysteknologia projektisuunnittelijan 

kanssa sekä eri Satasoten hankkeiden kanssa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat 

olleet myös kunnat, järjestöt, yhdistykset, seurakunnat, oppilaitokset, yritykset, 

sairaanhoitopiiri, Kela ja vanhusneuvosto. Muutosagentin kautta on tehty yhteistyötä 

myös muiden maakuntien kanssa. 
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ETENEMISEN VAIHEISTUS
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Prosessi

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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Hankkeen maku-sote-yhteys

Ikääntyneiden työryhmä on yksi maakunta- ja soteuudistuksen
monista työryhmistä.
Satakunnassa on tekeillä maakunta- ja palvelustrategia, joihin 
ikääntyneiden työryhmän työ tulee kytkeytymään. Muutosagentti on 
osallistunut maakuntastrategia työpajoihin.
2018 vuoden alusta muutosagentti on osallistunut 
palveluverkkotyöryhmän ja työryhmien puheenjohtajien kokouksiin, 
missä on ollut vetovastuussa muutosjohtajat
Satakunnassa on valittu useita sote-vastuuvalmistelijoita, joiden 
kanssa muutosagentti on tehnyt tiivistä yhteistyötä.
Satakunnan suunnitelma ikäihmisten yhteen sovitetusta 
palvelukokonaisuudesta 2019-2025 (2030) on käsitelty 
maakuntauudistuksen valmistelevassa toimielimessä 16.11.2018 ja 
maakunnan poliittisessa ohjausryhmässä 20.11.2018.
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Osallistamisen tavat

Keitä olivat hankkeen asiakkaat?
Kaikki halukkaat, eli työntekijät (julkinen, yksityinen, järjestöt 
jne.), vanhuspalveluiden asiakkaat, omaiset, opiskelijat, 3. 
sektori

Hankkeessa järjestettiin 14 työpajaa, jotka olivat avoimia kaikille 
halukkaille.
Hankkeessa järjestettiin monenlaista avointa ilmaista koulutusta, 
seminaareja, esittelyitä
• vapaaehtois- ja ennaltaehkäisevätyö
• omaishoito
• perhehoito
• digitaalisuus ja hyvinvointiteknologia
• muisti
• asumispalvelut
• hyvä hoito
• Lääkehoito
• Jne.
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Osallistamisen tavat

Ikääntyneiden valmisteluryhmän kokoukset pidettiin kuukausittain aina 
eri Satakunnan kunnassa ja kokoukseen oli kutsuttu 
kokouspaikkakunnan asiakas-/ vanhusneuvoton edustaja tuomaan  
asiakasnäkökulmaa
Muutosohjelman aikana on ollut avoimet kommenttikierrokset kesällä 
2017 palvelusisältökuvauksista ja syksyllä 2018 
vanhuspalvelusuunnitelmasta
Muutosagentti on vieraillut maakunnallisen vanhusneuvoston 
seminaareissa  ja paikallisissa vanhusneuvostojen kokouksissa sekä 
lisäksi erilaisissa eläkeläisten tilaisuuksissa
Muutosagentti on pitänyt oppilaitoksissa luentoja ikääntyneiden 
palveluista
Lisäksi on järjestetty useita keskustelutilaisuuksia esimiehille, 
palveluohjaajille, yksityisille palveluntuottajille. Laajaa yhteistyötä on 
tehty muiden työryhmien ja valmistelijoiden kanssa ja monen eri tahon 
kanssa.
SuomiAreenassa ollaan oltu mukana.

I & O muutosagentti Pirjo Rehula
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Keskeiset tulokset

Vanhuspalvelusuunnitelma, jonka liitteenä palvelunsisältökuvaukset
• Palveluohjauksesta
• Omaishoidosta
• Perhehoidosta
• Kotihoidosta
• Asumis- ja laitospalveluista

Lisäksi Ikääntyneiden työryhmän ehdotukset päätettäväksi:
• yhteisen toimintakyky arvioinnin välineestä RAI:n, hankinnasta,
• asiakkuuksien seurantajärjestelmästä esim. Serenan hankinnasta
• toiminnan- ja talouden työkalusta, esimerkiksi Numerus-työkalusta
• gerontologisen kokonaisarvioinnin käyttöönotosta
• kotihoidon työajan muuttamisesta muodolliseksi jaksotyöajaksi
• turvapuhelinkokonaisuuden siirtämisestä 24 h päivystys-työryhmälle
• ateriapalvelukokonaisuuden selvittämisestä tukipalvelutyöryhmälle
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Määrittele tulosten merkitys ja hyöty

Asiakkaiden eli palvelujen käyttäjien kannalta
- Yhdenvertaiset palvelut koko maakunnan alueelle
- Helppo yhteydenotto palveluohjaukseen
- Monipuolisempien palveluiden saatavuus
- Kotona asumisen mahdollistaminen uusilla toimintamalleilla

Henkilöstön ja alan ammattilaisten kannalta
- Yhtenäiset selkeät palveluprosessit
- Vertaistuki
- Osaamisen ja ymmärtämisen avartuminen

Päättäjien kannalta (kunnalliset, maakunnalliset päättäjät tms.)
- Selkeämmät palvelukokonaisuudet
- Maakunnallinen yhtenäinen vanhuspalvelusuunnitelma
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Tärkeimmät opit 

Muutosagentin työn sijoittuminen ja asemointi maakunta- ja sote
uudistuksessa on ollut epäselvää. Ministeriön selkeämpää 
ohjeistusta olisi toivottu.
Valtakunnallinen agenttiverkosto on ollut erittäin tärkeä työn 
etenemisen kannalta, vertaistukea on saanut.
Muutosagentin työ on ollut erittäin itsenäistä.
Muutosagenttina olen oppinut paljon tuntemaan maakuntamme 
toimijoita ja tekemään yhteistyötä monialaisesti.
Muutosagenttina on ollut mahdollisuus osallistua valtakunnallisiin 
tilaisuuksiin ja saada uutta tietoa, jota sitten olen sitä levittänyt 
maakunnan toimijoille
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Entä seuraavaksi?

Agentti jatkaa Satakunnan maakuntauudistuksessa iäkkäiden 
vastuuvalmistelijana vuoden 2019 alusta. 
Vastuuvalmistelijana työpiste siirtyy maakuntauudistuksen 
projektitoimistoon, missä yhteistyön tekeminen muiden 
valmistelijoiden kanssa helpottuu sekä yhteys maku- ja sote
valmisteluun on lähempänä.
Tavoitteena on jalkauttaa tehty vanhuspalvelusuunnitelma 
käytäntöön
Satakunnan vanhuspalvelurakenne on raskas ja tuloksia arvioidaan 
kansallisten mittareiden avulla mihin suuntaan palvelurakenne 
kehittyy, sekä vanhuspalvelusuunnitelman tavoitteiden mukaisesti
Visio 2020: Toivottavasti sote lait on hyväksytty. Jatketaan 
maakunnan suunnittelua ja päästään suunnitelmia soveltamaan 
käytäntöön
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Avoin kommentointi palveluluonnoskuvauksista

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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Avoin kommentointi vanhuspalvelusuunnitelmasta

 
Satakunnan vanhuspalveluiden tulevaisuus? 
 
Ikäihmisten tarvitsemat palvelut muodostavat laajan kokonaisuuden, jossa yhdistyvät esimerkiksi 
ennaltaehkäisevät ja kuntouttavat palvelut, erilaiset kotona asumista tukevat palvelut ja kotihoito, 
omaishoidon tuki ja erilaiset etuudet, terveys- ja lääkäripalveluiden käyttö sekä 
erikoissairaanhoidon palvelut. 
 
Nyt sinulla on mahdollisuus osallistua Satakunnan ikääntyvien palveluiden kehittämiseen 
kommentoimalla luonnosvaiheessa olevaa suunnitelmaa Satakunnan ikäihmisten yhteen 
sovitetusta palvelukokonaisuudesta 2019–2025–(2030). 
 
Tutustu suunnitelmaan ja jätä kommenttisi 
oheisella kyselylomakkeella 22.10. mennessä.  
Voit lähettää kommenttisi myös sähköpostitse 
muutosagentille. 
 
Iäkkäiden yhteen sovitettujen palvelujen 
kokonaisuussuunnitelma on muodostunut yhteistyössä I & 
O -kärkihankkeen muutosagentin ja maakunnallisen 
Ikääntyvien työryhmän ja laajan yhteistyöverkoston kanssa 
vuosina 2017–2018. Suunnitelma kytkeytyy tulevaan 
Satakunnan palvelu- ja maakuntastrategiaan. 
 
Lisätietoja antaa: 
Pirjo Rehula 
Muutosagentti I &O  
puh. 044 701 3756 
etunimi.sukunimi@pori.fi  

Lisätietoja I & O muutosohjelmasta 

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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Satakunnan ikäihmisten kokonaisuus

I & O muutosagentti Pirjo Rehula
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