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1.Uudenmaan I&O 
kärkihankkeen tavoitteet ja 

muutosagenttien rooli
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Kärkihankkeen tavoitteet

Muutosagenttien keskeinen tehtävä oli muodostaa 
maakuntaan yhteen sovitettu iäkkäiden palvelujen 
kokonaisuus

Maakunnallisen kehittämistyön tavoitteet sovittiin yhdessä 
Uudenmaan toimijoiden kanssa

Päätavoitteet olivat Uudenmaan maakunnalliset

• Keskitetyn asiakas- ja palveluohjausmallin Kaapon 
suunnitteleminen

• Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja 
erityisesti maakunnan ja kunnan yhdyspinnat tässä 
työssä

• Omaishoidon kehittäminen ja toimintaohjeen laatiminen

• Perhehoidon kehittäminen ja toimintaohjeen laatiminen

• Ikääntyneiden kotikuntoutusmallin luominen 

Soili Partanen ja Maritta Haavisto
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Uudenmaan I&O muutosagentit

Uudenmaan muutosagenttina toimi Soili Partanen, YTM ja 
pääkaupunkiseudun muutosagenttina toimi Seija Meripaasi, ThM ad. 
5/17 ja Maritta Haavisto, TtM 9/17 alkaen

Ajalla 1.11.2016-31.12.2018

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten 
omaishoitoa muutosagenttien tehtävänä oli:

o alueellisen iäkkäiden yhteen sovitetun palvelukokonaisuuden 
rakentaminen ja juurruttaminen 

o muutokseen innostaminen 

o tietoon perustuva ohjaus muutoksen läpiviemiseksi 

o asiakas- ja palveluohjauksen ja kotihoidon tuki

o asumisen ja omais- ja perhehoidon tukeminen

o kotiutuksen ja kuntoutuksen mallit

o iäkkään väestön osallistaminen suunnitteluun
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Uudenmaan I&O kehittämiskärjet

KAAPO

= Keskitetty alueellinen 
asiakas-/palveluohjaus

Asiakas saa koordinoidun 
palvelutarpeen arvion ja 

tarvittavat palvelut tai 
muun tuen  viiveettä. 

KOTIKUNTOUTUS

Varhaista 
ennaltaehkäisevää tukea

Kotona asumista tukevaa 
kuntoutusta

Tehostettua 
kotikuntoutusta, jossa 
tavoitteena on paluu 

omannäköiseen arkeen 

OMAIS- JA 
PERHEHOITO

Mahdollistetaan omais- ja 
perhehoito osaksi iäkkäiden 
palveluja antamalla tukea, 

valmennusta ja 
kuntoutusta. 

Luodaan yhteinen 
toimintamalli

HYTE

= Hyvinvoinnin ja 
terveyden 

edistäminen

Tarkastelussa kunnan 
ja maakunnan välinen 

vastuunjako

Tähtäämme kohti ikäihmisten yhteensovitettua palvelukokonaisuutta



2. Ikääntyneiden 
palvelukokonaisuus
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Hyvää ja turvallista ikääntymistä tukeva palvelukokonaisuus

Lähde: Uudenmaan I&O muutosagentit ja Uusimaa2019 hanke

Luonnos

Kuntalaisen oma 
vastuu
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Palvelukokonaisuuden tavoitteet

Palvelukokonaisuuden perustana on elämänkaari ajattelu

Keskeinen tavoite ikääntyneillä on kotona asumisen 
tukeminen

Strategisena tavoitteena on, että 95% yli 75 vuotiaista asuu 
kotona vuonna 2035

Palveluketjuilla pyritään turvaamaan palvelujen 
yhteensovittaminen sitä tarvitsevilla (paljon palveluja 
tarvitsevat) ikääntyneillä

Tavoitteena on asiakkaalle sujuva, oikea-aikainen ja ehjä 
palvelukokonaisuus, jota koordinoidaan Kaaposta

Painopisteenä riskien tunnistaminen ennakoiden, jotta 
palvelujen tarve ei kasva

Soili Partanen ja Maritta Haavisto
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Esimerkkejä käynnissä olevasta valmistelusta

Suunnittelemme toimivan 
asiakassetelijärjestelmän

Luomme läpinäkyvän ja vaikuttavan 
henkilökohtaisen budjetoinnin mallin

Kehitämme tiedolla johtamisen malleja

Luomme innovatiivisen ja teknologiaa 
hyödyntävän toimintamallin ja –kulttuurin

Kehitämme geriatrisia lääkäripalveluja

Työskentelemme kuntien virkamiehistä 
koostuvissa asiantuntijaverkostoissa 

Laadimme yhteisen palvelulupauksen

Kokoamme hyviä käytäntöjä

Laadimme palveluketjuja ja -kuvauksia

Tarkastelemme kokonaisuuksia 
palveluintegraation toteutumisen 
näkökulmasta

Suunnittelemme palveluntuottajien ohjausta

Suunnittelemme ja rakennamme tuottajien 
valvontaa

Määrittelemme tavoitteita tuleville vuosille

Luomme vaikuttamisen ja osallistumisen 
mahdollisuuksia

Viestimme avoimesti valmistelusta

Edistämme hyvinvoinnin ja terveyden 
toteutumista jatkossa

Luomme yhteisen asiakasohjauksen mallin

Tuotteistamme palvelumme

Luomme toimivan valinnanvapausmallin

”Asiakkaan tarve 
määrittää palvelun” 
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Päämäärämme on

”Asiakkaan 
tarve 

määrittää 
palvelun” 

Enemmän Hyteä!

Vähemmän sotea!



3. Yhteistyökumppanit
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Yhteistyökumppanit

Keskeisimmät yhteistyökumppanit olivat alueen kunnat ja 

niissä erityisesti vanhustyön johto ja asiantuntijat, jotka 

osallistuivat valmistelutyöhön

Uusimaa2019 –hanke 

Järjestöt, erityisesti Omaishoitajat ry ja sen 

alayhdistykset, eläkeläisjärjestöt sekä perhehoitoliitto

Vanhusneuvostot 

Lape –hanke

Erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja Kela

Helsingin yliopisto, Professori Kaisu Pitkälä

Soili Partanen ja Maritta Haavisto



4. Yhteys Uusimaa2019 sote-
valmisteluun
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Yhteys Uusimaa2019 sotevalmisteluun

Muutosagentit osallistuivat valmisteluryhmiin; ikääntyneiden 
valmisteluryhmä, kuntoutuksen valmisteluryhmä ja sairaala 
valmisteluryhmä

Ikääntyneiden valmisteluryhmä on toiminut kärkihankkeen 
ohjausryhmänä

Muutosagenteilla on ollut koko Uusimaa2019 valmistelun ajan ollut 
mahdollisuus osallistua koko hanketta koskeviin kokouksiin ja 
työpajoihin

Syksystä 2018 alkaen muutosagentit ovat 
työskennelleet osatyöajalla Uusimaa2019 -hankkeessa järjestäjän 
Integraatio ja tuottajien ohjaus tiimissä 

I&O muutosagentit ovat tehneet yhteistyötä Lape muutosagenttien 
kanssa, järjestäen yhteisen työpajan ja tarinakilpailun

Kärkihankkeen jälkeen molemmat muutosagentit jatkavat työskentelyä 
maakunnan sotevalmistelussa

Soili Partanen ja Maritta Haavisto



5. Osallistamisen tavat
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Osallistamisen tavat maakunnassa

TIETO-
OSALLISUUS

Palveluista ja 
vaikuttamisen tavoista 

on saatavilla 
riittävästi, selkeästi ja 
monikanavaisesti ja 

monikielisesti esitettyä 
tietoa. 

Kaksisuuntaisuus:

Verkkosivut, Esitteet

Neuvonta, ohjaus

Palaute, Aloite

Kokemustieto

TOIMINTA-
OSALLISUUS

Asukkaan omaa 
toimintaa ja 

konkreettista 
osallistumista, 
kolmannen ja 

neljännen sektorin 
toimijat:

Järjestötyö 

Vapaaehtoistoiminta

Aktivismi

SUUNNITTELU-
OSALLISUUS

Asukas/asiakas 
osallistuu itseään 

koskevan toiminnan ja 
palvelujen 

suunnitteluun:

Palvelustrategia, 
palvelulupaus

Asukasasiantuntijat

Kokemusasiantuntijat

Oman palvelun 
suunnittelu

Palvelumuotoilu ja 
yhteiskehittäminen 

toimintatapana

PÄÄTÖS-
OSALLISUUS

Asukas osallistuu 
itseään tai esim. 
palveluverkkoa 

koskevaan 
päätöksenteon 
valmisteluun ja 

päätöksentekoon:

Maakuntavaalit

Edustukselliset elimet

Vaikuttamistoimielimet

Osallistuva budjetointi

Suunnitelmallisuus, riittävät resurssit, oikea-aikaisuus, oikeat menetelmät
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Vanhusneuvostoille tehdyn kyselyn sisältö

Soili Partanen ja Maritta Haavisto

Ikääntyneiden palveluiden

1. Vahvuudet

2. Heikkoudet

3. Uhkat

4. Mahdollisuudet

Kommentteja / terveisiä tämän kehittämiskärjen valmistelijoille

1. Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen kehittäminen (KAAPO)

2. Omais- ja perhehoidon kehittäminen

3. Kuntoutuksen kehittäminen

4. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

5. Yleisiä kommentteja ja terveisiä valmistelijoille
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Esimerkkinä tuloksista: 
Muutoksen mahdollisuudet (60 vastausta)

• Kehittyvät palvelut (23)
• Ikäihmiset terveempiä ja kotona pitempään. Palvelut yhdeltä luukulta ja myös 

kotiin. Uusia ja kehittyviä vanhoja palveluita.

• Yhteistyömahdollisuudet (22)
• Kuntaerojen tasaantuminen, yhdessä tekemisen ja kuulemisen foorumit, 

maakuntatason vanhusneuvosto.

• Uudelainen resurssien käyttö (11)
• Tehokkaampi toiminta, työnjaon järkeistäminen, vähemmällä enemmän, 

resursseja hoitotyöhön.

• Asumisen mahdollisuudet (6)
• Uusien asumismuotojen kehittäminen, palvelutalojen maineen parantaminen.

• Muut mahdollisuudet (13)
• Teknologiaa hyödyntämällä pitempään kotona. Valinnanvapaus. Mahdollisuus 

elämän ja ikääntymisen kunnioittamiseen.
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Vanhusneuvostokyselyn tulokset

Kyselyn tulokset laaja

https://www.uusimaa2019.fi/files/22701/Vanhusneuvostojen_nakemys_U
udenmaan_nykytilasta.pdf

Kyselyn tulokset tiivistetty

https://www.uusimaa2019.fi/files/22702/Tiivistelma_Vanhusneuvostojen_
nakemys_Uudenmaan_nykytilasta.pdf

Soili Partanen ja Maritta Haavisto

https://www.uusimaa2019.fi/files/22701/Vanhusneuvostojen_nakemys_Uudenmaan_nykytilasta.pdf
https://www.uusimaa2019.fi/files/22702/Tiivistelma_Vanhusneuvostojen_nakemys_Uudenmaan_nykytilasta.pdf
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Lä

Ikääntyneiden kommentteja ja terveisiä 
Hyte teeman kehittäjäryhmälle

Satsattava lisää 
mahdollisuuksia 

vapaaehtoistyötä tekeville 
järjestöille/ 

eläkeläisjärjestöille -> tiloja 
jotka ilmaisia. Arvostuksen 

nostaminen tällaiselle 
työlle. 

Palvelutaloja 
asutuskeskuksiin, ei 

pelloille

Jokaisella pitäisi
olla kirjastokortti, 
ainakin yksi ystävä 

ja jokaisen tulisi 
kuulua johonkin 

joukkoon

Liikunta, 
terveellinen ravinto, 
sosiaaliset verkostot 
aktiivisiksi ja mielen-

kiintoisiksi sekä vastuuta ja 
päätäntävaltaa myös 

senioreille. Eivät kaikki ole 
sairaita

Aivoterveys -> 
muistikerhot

Vanhenevia ihmisiä 
tulee kohdata 

asiallisesti, eikä 
roskasakkina

Hyvinvointiin 
tarvitaan paitsi 

oikea ruokavalio, 
liikuntaa ja hyvät 

yöunet, myös 
kanssakäymistä 

muiden kanssa ja 
yhteisiä 

kokemuksia

Yksinäisyys on 
huolena 

monella yksin 
asuvalla

Elämän on oltava 
elämisen arvoista

Lähde: Uudenmaan vanhusneuvostokysely
Soili Partanen ja Maritta Haavisto

Kaiken ikäiset ihmiset 
pitäisi saattaa yhteen 

mukavien 
harrastusten kautta, 

siellä ihmiset 
tutustuvat toisiinsa, 

se on ehkäisevää 
mielenterveyden 

hoitamista! 
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Ikääntyneiden kommentteja ja terveisiä KAAPOn
valmistelijoille

Heti asiakas-
suhteen alussa 

kartoitetaan 
palvelutarvetta 

kokonaisvaltaisesti 
ja laaditaan 

ennakoiva palvelu-
suunnitelma

Kehitetään asiakas-
ja palveluohjausta 

siten, että 
asiakkaan tilanne 
hahmotettaisiin 
mahdollisimman 
laaja-alaisesti?

Palveluohjaus-
prosessin tulisi olla 
selkeä ja sen pitäisi 

sopia isoihin ja 
pieniin kuntiin

Kaapo pitää tehdä 
mahdollisimman 

laajasti tutuksi 
kaikille toimijoille, 

jotta toiminta 
tavoittaa kattavasti  

avun tarvitsijat

Tunnistetaanko asiakas- ja 
palveluohjauksessa 

asiakkaan tarpeita liittyen 
esim. kaltoinkohteluun ja 

päihteiden väärinkäyttöön, 
jotka koetaan usein vaikeina 

ja häpeällisinä asioina?

Hyvien mallien 
käytön 

mahdollistaminen 
yli kuntarajojen ja 
maakuntarajojen.

Tarvittaisiin 
”Toripiste”-tyyppinen, 

matalan kynnyksen 
asiointipaikka 

vanhuksille

Mitä enemmän 
avun 

tarvitsijoita 
on, sitä 

tarkemmin 
pohdittava 

miten  
keskittäminen 

helpottaa työtä

Onko 
moniam-
matillisen 

auttajatiimin 
mukaantulo 
asiakkaan 

elämäntilan-
teessa jo 

alkumetreillä 
mahdollinen?

Palvelujen 
myöntämisperusteet 

eri kunnissa hyvin 
vaihtelevia, tulisi 

yhtenäistää

Lähde: Uudenmaan vanhusneuvostokysely
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Ikääntyneiden kommentteja ja terveisiä 
kotikuntoutuksen valmistelijoille

Kuntoutusresursseja 
tarvitaan lisää ja 

muitakin kuin 
liikunnallista, 

toimintaterapia, 
mielenterveyttä 

tukevaa

Vaikea löytää tietoa 
kuntoutusmahdolli-

suuksista, tieto 
pirstaleista

Ohjattua 
ryhmäkuntoutusta 

tulisi järjestää, 
siihen sisältyisi 

sosiaalisia 
kohtaamisia

Käyttäkää käyttäjiä, 
omaisia, 

asiantuntijoita ym. 
hyväksi

Kuntoutuksessa pitäisi 
keskittyä vielä 

enemmän jälkihoitoon 
eli miten pystytään 

varmistamaan henkilön 
omatoimisen 
kuntoutuksen 

eteneminen jatkossa

Intervallihoito 
turvattava

Yhtenäiset ja 
kattavat kriteerit 
maakuntatasolla

Kuntoutukseen 
pääsy taitaa olla 
vaikeata, sinne 
pitäisi päästä 

ajoissa ja 
lähipaikka-

kunnalle
Etupainotteista 

kuntoutusta!

Rehabilitering 
i hemmet så 

långt som 
möjligt

Lähde: Kysely Uudenmaan vanhusneuvostoille

Soili Partanen ja Maritta Haavisto
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Lä

Ikääntyneiden kommentteja ja terveisiä omais- ja 
perhehoidon kehittäjäryhmälle

Omaishoidon ja 
perhehoidon 
yhdistäminen 

yhdeksi 
kokonaisuudeksi 

saattaisi olla 
kehitettävä 
vaihtoehto

Omais- ja 
perhehoitajille 
koulutusta ja 

kannustusta ja 
mahdollisuus 

riittävään lepoon 
ettei väsy liikaa

Omaishoito toimii 
hyvin, mutta 
perhehoidon 

kehittämiseen on 
panostettava 

enemmän

Perhehoito voi olla 
hyvä ratkaisu 

kotihoidon sijaan, 
mikäli toiminta on 

kodinomaista 
ilman tiukkoja 

rutiineja

Miten valvonta 
järjestetään ja 
varmistetaan 

viranomaisresurssein

Intervallihoito 
turvattava

Yhtenäiset ja 
kattavat kriteerit 
maakuntatasolla

Asujan tätä 
asumismuotoa 

halutessa ja 
palvelu oikein 

toteutettuna voi 
poistaa 

yksinäisyyttä ja 
turvattomuutta

Perhehoitoa 
koskevaa 

informaatiota 
lisättävä

Perhehoito on 
otettava osaksi 
vanhushoitoa

Lähde: Uudenmaan vanhusneuvostokysely
Soili Partanen ja Maritta Haavisto
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Lä

Ikääntyneiden kommentteja ja terveisiä omais- ja 
perhehoidon kehittäjäryhmälle

Omaishoidon ja 
perhehoidon 
yhdistäminen 

yhdeksi 
kokonaisuudeksi 

saattaisi olla 
kehitettävä 
vaihtoehto

Omais- ja 
perhehoitajille 
koulutusta ja 

kannustusta ja 
mahdollisuus 

riittävään lepoon 
ettei väsy liikaa

Omaishoitajat 
tarvitsevat oman 

tilanteensa 
mukaista tukea 

arvokkaalle 
työlleen

Haasteena on 
ikääntyneen 

omaishoitajan 
jaksaminen –

tarvitaan uusia 
malleja kokeiluun!

Miten valvonta 
järjestetään ja 
varmistetaan 

viranomaisresurssein

Intervallihoito 
turvattava

Yhtenäiset ja 
kattavat kriteerit 
maakuntatasolla

Omaishoitoa 
toteutetaan 

paljon 
”epävirallisesti”. 

Hoitajat ovat 
usein iäkkäitä ja 

sitoutuneita.

Omaishoito 
selkeä 

painopistealue

Omaishoitajien 
asemaa pitäisi 

entisestään 
vahvistaa

Lähde: Uudenmaan vanhusneuvostokysely
Soili Partanen ja Maritta Haavisto



6. Keskeiset tulokset
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Uudenmaan yhteisen asiakas- ja palveluohjauksen 
toimintaperiaate = Kaapo

Loppuraportti
Kaapo loppuraporttiin tästä linkistä

https://www.uusimaa2019.fi/files/22943/KAAPO-loppuraportti_2018.pdf
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Uudenmaan kotikuntoutusmalli

Soili Partanen ja Maritta Haavisto

Asiakkaan 
havahtuminen

Itsenäisen ja 
omatoimisen elämän 

vahvistuminen

Ennakoiva

Asiakkaan 
pärjääminen

Elämänhallinnan, 
omatoimisuuden ja 

toimintakyvyn 
säilyminen

Ylläpitävä

Asiakkaan 
voimaantuminen

Elämänhallinnan ja 
toimintakyvyn 

parantuminen tai 
palautuminen

Aktivoiva

Varhainen ennaltaehkäisevä tuki

Kotona asumista tukeva kuntoutus

Tehostettu kotikuntoutus

Kuntoutus 

Aktiivinen asiakas

Monitoimijuus

Kuntoutuksen loppuraporttien linkit
Kotikuntoutuksen käsikirja

Pilotin loppuraportti
Pks Gerometroverkoston verkkosivut

https://www.uusimaa2019.fi/files/22955/Kotikuntoutuksen_kasikirja_Uusimaa.pdf
https://www.uusimaa2019.fi/files/22956/2018_Loppuraportti_Kotikuntoutus_Uusimaa.pdf
http://www.socca.fi/kehittaminen/ikaihmisten_palvelut_gerometro
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PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

Soili Partanen ja Maritta Haavisto

Uudenmaan toimintaohje 
löytyy tästä linkistä

https://www.uusimaa2019.fi/files/22944/Omaishoidon_tuen_toimintaohje.pdf
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OMAISHOIDON TOIMINTAOHJE EHDOTUS MAAKUNNALLE

Soili Partanen ja Maritta Haavisto

Uudenmaan ikäihmisten 
perhehoidon toimintaohje 

löytyy tästä linkistä

https://www.uusimaa2019.fi/files/22946/Uudenmaan_perhehoidon_toimintaohje_2018.pdf
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Hyvän arjen 
elementit

Asuminen ja 
asuinympäristö

Opas kunnille löytyy 
tästä linkistä

https://www.uusimaa2019.fi/files/22945/Opas_kunnille_Suunnitelma_ikaantyneiden_hyvinvoinnin_tukemiseksi_Uusimaa_2018.pdf
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Työryhmän laatima rakennekuva kunnan ja maakunnan ikääntyneiden hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen työlle 

Työryhmän laatima rakennekuva kunnan ja maakunnan 
ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työlle 

Lähde: Modifioitu lähteestä Pirkanmaa2020

Hyte- yhteenveto löytyy 

tästä linkistä

https://www.uusimaa2019.fi/files/22942/2018_Hyte_loppuraportti_Ikaantyneet_Final_(003).pdf


7. Tulosten hyödyntäminen
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Tulokset 1/2

Kärkihankkeessa tehdyt tuotokset ovat kuntien ja maakuntavalmistelun 

käytettävissä

1. Opas kunnille: Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin 

tukemiseksi

2. Uudenmaan ikäihmisten neuvonnan ja asiakasohjauksen 

(KAAPO) valmistelun loppuraportti

3. Perhehoidon toimintaohje

4. Omaishoidon toimintaohje

5. Uudenmaan kotikuntoutusmallin käsikirja ja loppuraportti

6. Ikääntyneiden kuntoutus osio osana Terveyskylän kuntoutuksen 

taloa

7. Hyvinvointi osana Uudenmaan ikääntyneiden arkea –loppuraportti

8. Täytyy-hankkeen loppuraportti

Soili Partanen ja Maritta Haavisto
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Tulokset 2/2

Keskeinen tulos on valmistelun teemojen ympärille kootut 
yhteistyöverkostot. Uusimaa on iso maakunta (26 kuntaa, 1,6 milj. 
asukasta) ja ennen I&O kärkihanketta ei ollut koko maakunnan 
vanhuspalvelujen ammattilaisia kokoavia verkostoja.

Verkostot ovat mahdollistaneet yhteisen keskustelun, tutustumisen, 
hyvien käytäntöjen jakamisen ja toisilta oppimisen.

Verkostojen avulla toiminnan juurruttaminen ennen varsinaista 
maakuntaa on helpompaa. Jo tehdyn työn tuloksia on alettu jo 
hyödyntämään kunnissa

Tulokset on jatkossa osana maakuntavalmistelua
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8. Viestinnän menetelmiä
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Viestinnän menetelmiä

Muutosagentit ovat olleet puhumassa useissa eri tilaisuuksissa

Järjestettiin Ikäystävällinen Uusimaa –seminaari ja useita pienempiä 
tilaisuuksia

Joitakin blogikirjoituksia ja esiintymisiä tiedotusvälineissä I&O 
muutosagenttina

Yli 270 twiittiä ja runsaasti teemaan liittyviä uudelleentwiittauksia

Lukuisia Facebookpäivityksiä

Vanhusneuvostotapaamisia Uudenmaan eri alueilla ja 
pääkaupunkiseudulla

Poliittisten ryhmien tapaamisia

Muutosagenttiverkostossa jaettu ja saatu tietoa maakuntien 
valmistelusta 

Uudenmaan ikääntyneiden valmisteluryhmässä työskentely ja 
kehittämistyön esittely

Maakuntavalmisteluryhmissä on kerrottu I&O kokonaisuuden 
tilanteesta

Kärkihankkeen esittely Sotejärjestäjän integraatiotiimille



9. Hankkeen arviointi 
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Tärkeimmät opit

Oli erittäin tärkeää ja onnistunut ratkaisu, että pääkaupunkiseudun ja 
muun Uudenmaan hankkeet yhdistettiin koko Uudenmaan hankkeeksi

Yhdistäminen on poistanut eriytymisen ja eriaikaisen kehittämisen 
riskiä. Lisäksi yhteinen tekeminen on vahvistunut ja eri kokoisten ja 
erilaisten kuntien vahvuudet ovat nousseet paremmin esille ja kaikkien 
hyödynnettäväksi

Verkostoissa ja valmisteluryhmissä kannattaa olla ihmisiä organisaation 
eri tasoilta. Verkostoissa on voimaa!

Sisällönasiantuntijat pohtivat asioita asiakaslähtöisesti

Muutosagentit olivat tiiviisti mukana Uusimaa2019 -hankkeen 
ikääntyneiden valmisteluryhmässä, mikä tuki I&O –hanketta ja toisaalta 
sotevalmistelua.

Ulkoista viestintää olisi voitu tehdä enemmän, mutta resurssit olivat 
rajalliset

Yhteinen sähköinen työtila oli hyvä asia

Muutosagenttien valtakunnallinen verkosto on ollut hyvä kehittämisen 
tuki
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Jatkosuunnitelmat

Tuotokset kaikista kehittämisen kärjistä on viety maakunnan 
verkkosivuille

Tuotokset on esitelty ikääntyneiden valmisteluryhmälle ja maakunnan 
valmistelijoille

Keskeisten osa-alueiden (esim. Kaapo, Hyte ja kuntoutus) 
Uusimaa2019- hankkeen vastuuvalmistelijat on perehdytetty 
ikääntyneiden osalta tehtyyn työhön ja muutosagentit jatkavat näissä 
valmisteluryhmissä

Terveyskylän Kuntoutuksen taloon tulee ikääntyneiden kuntoutuksen 
osio, jota on työstetty PKS GeroMetro –hankkeessa ja Uudenmaan 
kotikuntoutuksen pilotissa

Omais- ja perhehoidon ohjeet ovat kuntien käytettävissä ja odottavat 
maakunnan muodostamista

Muutosagentit jatkavat työtään Uusimaa2019 –hankkeessa ja vetävät 
ikääntyneiden palvelukokonaisuuden valmistelua sekä järjestäjän että 
soteliikelaitoksen puolella
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Koko kärkihankevalmistelu integroidaan 

maakuntavalmisteluun



SOILI PARTANEN

soili.partanen@porvoo.fi tai

soili.partanen@uusimaa2019.fi

MARITTA HAAVISTO

maritta.haavisto@hel.fi tai 

maritta.haavisto@uusimaa2019.fi

stm.fi/io

#ikiomat

#kärkihanke

#Uusimaa2019
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