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￭ Hankkeen nimi: Arvokasta Vanhenemista Omatoimisuutta Tukemalla (AVOT)-hanke

￭ Hankkeen kesto: 1.11.2016 – 31.12.2018

￭ Toiminta-alue: Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, 

Siun sote (Pohjois-Karjalan kunnat ja Heinävesi)

￭ Hankkeessa kehitettiin ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omais- ja perhehoitoa

￭ Rahoitus: valtionapu 1, 29 milj. €, omarahoitus 0,32 milj.€, yht. 1,61 milj.€

Hankkeen perustiedot
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￭ Kehittämiskohde

toimivan kotihoidon kehittäminen ja kaikenikäisten omais- ja perhehoidon vahvistaminen

￭ Tavoitteena

luoda toimiva kotihoidon malli, joka tukee kotona asumista

vahvistaa omais- ja perhehoidon määrää, laatua ja arvostusta sekä tukea arjessa pärjäämistä ja luoda 

verkostomainen omais- ja perhehoidon ohjauskeskus

Tavoitteet
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LOPPURAPORTTI Hankekonsortio

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
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￭ 1.1.2017 aloitti Pohjois-Karjalan alueella osana sote- ja 

maakuntauudistusta 14 kunnan yhteinen Pohjois-Karjalan 

sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Siun sote, jonka 

alaisuudessa AVOT-hanke toimii

￭ AVOT-hankkeen kehittämistyö toteutettiin yhteistyössä 

Siun soten henkilöstön kanssa

AVOT-hanke: maakunta- ja soteuudistus
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LOPPURAPORTTI Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

TYÖPAJAT

Ennakkotehtävät

Kotihoidon työpajat

Auttava omainen –

toimintamallin 

mallintaminen

Perhehoidon työpajat

Omais- ja perhehoidon 

hyvinvointi- ja 

terveystarkastus mallin 

työpajat

KYSELYT

KETTERÄT KOKEILUT
Hoidon tarpeen arviointi

Yhden hoitajan yksikkö

Kuvapuhelin 

perhehoidossa

Omaishoidon asiakasraati

Stella läsnäolopalvelu

Lääkehoidon arviointi

Suunterveyden ja 

ravitsemushoidon 

toimintamalli

Kuntouttava arviointijakso

Miun aktiivinen arki

Asiakaslähtöinen 

toimintakulttuuri 

Perhehoidon 

kehittämisen malli

KOULUTUKSET

Verkkokoulutukset

Koulutustilaisuudet 

etäosallistumis-

mahdollisuudella

Prosessikoulutukset

Valmennukset

TYÖRYHMÄT

Sparrauskäynnit

Sidosryhmä-

tapaamiset

Toiminnallinen 

ohjausryhmä

Kehittämistiimit, koti, 

omais- ja perhehoito

Kuvapuhelin työryhmä

Kokeilujen projekti- ja 

ohjausryhmät

Osallisuus, monitoimijuus



SIUN SOTEN
KOTIHOITO
KEHITTÄMISEN
YHTEISTYÖKUMPPANIT

740 henkilöstöä
17 yksikköä
20 esimiestä

Ikäihmisten toimialue

Palvelupäälliköt

Siun Sote

AVOT Siun sote -hanke

Toimiva kotihoito

KATI NYGREN

kehittämisasiantuntija

Karelia-amk

Asiantuntijat

Siun Sote

- Suuhygienisti

- Ravitsemusterapeutti

- Proviisori

P-K Pelastuslaitos

Ensihoito

Siun Sote

Kuntoutus

RIVERIA



SIUN SOTEN 
OMAISHOIDON
KEHITTÄMISEN 
YHTEISTYÖKUMPPANIT

1475 sopimusomaishoitajaa
12 000 ei sopimusomaishoitajaa
8 omaishoidon palveluohjaajaa
4 gerontologista sosiaalityöntekijää

Siun Sote 

Omaishoidon  johtava 

sosiaalityöntekijä

Kaisa Rautiainen

AVOT –hanke

Siun sote

Omaishoito

kehittämisasiantuntija

Katri Tuulensola

- Joensuun seudun

Omaishoitajat ry

- Lieksan seudun

omaishoitajat ja 

läheiset ry

- Keski-Karjalan

Omaishoitajat ry

- Varkauden Seudun

Omaishoitajat ry

- FinFami ry.

-Muistiliitto ry.

Oppilaitokset

RIVERIA

Karelia-amk

Osallisuus

Asiantuntijat

Siun Sote

- Muistihoitajat

- Terveydenhoitajat

- Palveluohjaajat

Kehittäjäasiakkaat

Omaishoitajat

Yhteistyökumppanit

- Joensuun ev.lut srk

- Vaarakirjastot

- Heinäveden

kirjasto



SIUN SOTEN 
KAIKENIKÄISTEN 
PERHEHOITO

Lasten ja nuorten, ikäihmisten, vammaisten 
ja mielenterveyskuntoutujien perhehoito
42 ikäihmisten perhehoitajaa
320 Muut perhehoitajat

Perhehoidon

vastuutyöntekijät

Virpi Nevalainen

Lauri Saarelainen

Viivi Turunen

Mikko Tanskanen

Kiteen Evankelinen

kansanopisto/Perhot -

Perhehoitoliitto

Oppilaitokset

RIVERIA

Karelia-amk

Asiantuntijat

Siun Sote

- Ikäihmisten 

palveluohjaajat

- Muistikoordinaattorit

- Terveydenhoitajat

- Sosiaaliohjaajat

Kehittäjäasiakkaat

Kaikkien

asiakasryhmien

perhehoitajat

Pohjois-Karjalan

PerhehoitajatPohjois-

Karjalan

Perhehoitajat

SenCom Oy

Osallisuus

AVOT –hanke

Siun sote

Omaishoito

kehittämisasiantuntija

Katri Tuulensola



AVOT-hanke; keskeiset tulokset



AVOT-hanke; keskeiset tulokset
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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
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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.

Mahdollisuudet

• Olemassa olevien hyvien käytäntöjen valitseminen ja levittäminen 

koko Siun soten alueelle.

• Resurssien yhteiskäyttö.

• Alueellinen ja toimialojen välinen integroituminen.
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￭ Toimintamallit juurrutettu käytäntöön koko Siun soten alueella koti-, omais- ja 
perhehoidossa ja ovat merkittävä osa Siun soten toimintaa.

￭ Siun sote on osa Meijän maakunta-valmistelua. 

￭ Kotihoidossa on sovittuina vuosittaiset ohjaus- ja arviointitilaisuudet ja seurantakäynnit.

￭ Perhehoitoon on laadittu vuosikello, joka ohjaa vaikuttavuuden ja arvioinnin seuraamista.

￭ Omais- ja perhehoidon palvelu- ja asiakasohjauspilotoinnilla jatketaan hankkeessa luotujen 
tukitoimien laadun, määrän ja vaikuttavuuden seuraamista. 

￭ Siun sotessa seurataan säännöllisesti tunnuslukuja.

￭ Siun soteen on perustettu uusi proviisorin virka. Proviisorin työtehtäviin kuuluu mm. 
kotihoidon asiakkaiden lääkehoidon arvioinnit, henkilöstön kouluttaminen ja 
potilasturvallisuuden edistäminen.

￭ Ensihoitopalvelut tuottaa kiireettömiä hoidon tarpeen arviointeja jatkossakin kotihoidon ja 
asumispalveluyksiköiden asiakkaille.

￭ Teknologian hyödyntäminen
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AVOT- HANKKEEN 
KOTI-, OMAIS- JA PERHEHOIDON VISIO 
VUOSILLE 2019-2023


