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Hankkeen/kokeilun perustiedot

Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja 
osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon

1.10.2016 – 31.12.2018

Mukana I&O kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan 
kaiken ikäisten omaishoitoa

Kehittämiskokonaisuudet:
1. Omais- ja perhehoidon osaamiskeskuksen perustaminen
2. yhteneväisten omais- ja perhehoidon toimintamallien kehittäminen ja 

juurruttaminen
3. perhehoidon lisääminen ja ammatillisen perhehoidon kehittäminen
4. omais- ja perhehoidon sijaistusten ja valmennusten sekä koulutusten 

kehittäminen
5. digitaalisten ratkaisujen kehittäminen omais- ja perhehoitoon

Kolmen maakunnan yhteinen hanke (Etelä-Savo, Etelä-Karjala ja 
Kainuun sote)

Myönnetty rahoitus 2 629 078€. Hankkeen kokonaisbudjetti 3 440 
695€
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Tavoitteena yhdenvertaisemmat palvelut 

Samanlainen prosessi jokaiselle omaishoitoperheelle 
asuinpaikasta riippumatta, tuki räätälöidään kuitenkin 
yksilöllisesti perheen tarpeiden mukaan.

Perhe saa tukea aina tarvittaessa ja suunnitellun 
yhteydenpitosuunnitelman mukaisesti, myös ns. 
epäviralliset omaishoitajat.

Enemmän vaihtoehtoja omaishoitajien vapaapäivien ja 
hetkien toteuttamiseen, mm. perhehoidon avulla.

Perhehoitajien kouluttaminen, tuki ja asiakasohjaus 
yhtenäiseksi – alueellinen yhteistyö.
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Tavoitteena paremmin koordinoidut palvelut 

Toimijat tekevät enemmän yhteistyötä omaishoitoperheiden 
ja perhehoidon hyväksi (Omais- ja perhehoidon 
monitoimijakeskukset; Omatori, Nestori, Veturitori)

Omaishoitoperheille osataan tarjota sopivia palveluja 
sektorirajoista riippumatta (palvelutarjotin) ja uudet 
yhteistyömallit (esim. omaishoitajien EA-kurssit, 
kuntoutuksen mallit).

Moniammatillinen tiimi: omaishoidon omatyöntekijä –
kotihoidon omatyöntekijä – jaksohoidon omahoitaja 
perheen tukena.

Asiakastietojärjestelmien tiedot paremmin yhteen koottuna.
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Tavoitteena kustannusten kasvua hillitsevät 
palvelut 

Oikea-aikaiset ja räätälöidyt palvelut ja tuki.

Palvelutarpeen arvioinnissa huomio niin 
omaishoidettavan kuin -hoitajan palveluiden ja 
kuntoutuksen tarpeeseen kokonaisvaltaisesti ja 
ennakoiden.

Yhteydenpito- ja varautumissuunnitelma osana 
asiakassuunnitelmaa.

ILMA-lääkehoidon kokonaisarviointimalli ja kuntoutus 
osana omaishoidon tukea.

Perhehoito vaihtoehtona omaishoidon vapaiden 
järjestämiseen.

Virkistys- ja kuntoutustoimintaa etäyhteyslaitteiden 
avulla.
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Hankkeen toimijaverkosto

Osatoteuttajina 13 organisaatiota, joissa palkattuna 33 työntekijää, joista 15 kokoaikaista ja 18 osa-aikaista

Eksote: 
1 kokoaikainen 

projektikoordinaattori + 3 

osa-aikaista kehittäjää

Sosteri: 
2 kokoaikaista 

projektikoordinaattoria 

Kainuun sote: 
1 kokoaikainen 

projektipäällikkö + 

1 kokoaikainen 

projektisuunnittelija + 

1 osa-aikainen kehittäjä

Vaalijala:
1 kokoaikainen 

projektikoordinaattori

Sote360:
1 kokoaikainen 

projektikoordinaattori

KVPS:
1 kokoaikainen 

projektikoordinaattori

Esedu:
2 osa-aikaista opettajaa

SamiEdu: 
1 osa-aikainen 

hankekoordinaattori + 

1 osa-aikainen 

opettaja

DIAK:
1 osa-aikainen 

projektiasiantuntija

Xamk:
2 osa-aikaista 

projektiasiantuntijaa

Kuntoutussäätiö:
1 osa-aikainen 

erikoistutkija +

1 osa-aikainen tutkija +

1 osa-aikainen 

asiantuntija

Kyyhkylä:
2 osa-aikaista 

erityisasiantuntijaa

SPR / Kaakkois-Suomen 

piiri:
1 osa-aikainen 

terveydenhuollon asiantuntija +

1 osa-aikainen 

järjestösuunnittelija

ESSOTE:
1 hankepäällikkö

1 osa-aikainen hankecontroller

1 hankesihteeri

4 projektikoordinaattoria, 2 kehittäjää ja yksi hanketyöntekijä



Lisäksi yhteistyössä mukana

4.12.20187 Etunimi Sukunimi

- Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset yhdistys

- Pieksämäen seudun Omaishoitajat yhdistys

- Mikkelin seudun Muisti ry / Etelä-Savon Muistiluotsi

- Etelä-Savon sosiaali- ja terveysturva ry

- Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry

- Savon mielenterveysomaiset FinFami ry

- Savonlinnan Hopearanta ry

- Perhehoitoliitto

- Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO

- Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom

- Mikkelin Tuomiokirkkoseurakunta

- Postin Kotipalvelut

- Mikkelin kehittämisyhtiö Miksei Oy

- Geriwell Oy

- Etelä-Savon Työterveys Oy
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Hankkeen maku-sote-yhteys

Hanke liittyy ja kytkeytyy maakunta- ja sote-
uudistukseen omais- ja perhehoidon maakunnallisten 
toimintamallien kehittämisen ja juurruttamisen osalta.

Yhteistyötä alueella on tehty maakunta- ja sote-
uudistusta tekevien kanssa olemalla mukana omais- ja 
perhehoidon alatyöryhmässä sen vetovastuussa.

Lisäksi hankkeessa valmisteltiin muutosagenttien 
johdolla ylimaakunnallinen omais- ja perhehoidon 
strategian toimeenpano-ohjelma, josta muutosagentti 
raportoi omassa loppuraportissaan.

Hankkeessa myös työstettiin maakunnallisissa 
työryhmissä omais- ja perhehoidon sääntökirjat.
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Mitä kehittämis- tai työmenetelmää 
hankkeessa käytettiin?

Omais- ja perhehoidon toimintamallit kehitettiin maakunnallisen osallistavan 
työpajatyöskentelyn avulla.

Perhehoidon toimintaprosessi kehitettiin Perhehoitoliiton 
prosessikoulutuksen avulla.

Omais- ja perhehoidon monitoimijakeskus Omatorin toimintamalli kehitettiin 
yhteisessä asiakaslähtöisen palveluohjausverkoston valmennuksessa, 
missä luotiin monitoimijaverkoston yhteiset pelisäännöt, määriteltiin yhteistä 
toimintakulttuuria, asiakkaan polkua, osallisuutta sekä johtamista ja 
päätöksentekoa.

Palveluohjaus osaamista vahvistettiin palveluohjauksen verkkokoulutuksen 
avulla.

Kuukausittaiset koko hankekonsortion skype-aamukahvi palaverit tukivat 
kehittämistyötä ja tiedonvälitystä ja verkoston tutustumista toisiinsa sekä 
kaikkiin kehittämisen osakokonaisuuksiin.  

Hankkeen puoliväliseminaarissa käytettiin keskustelupaneeleja, joissa 
hankkeessa mukana olevat toimijat keskustelivat kukin toistensa 
kehittämistyön osa-alueista sekä arvioivat hankkeen etenemistä sekä 
onnistumisia ja mitä vielä pitäisi tehdä erityisesti  juurruttamisen osalta. 

Hankkeen loppuseminaari toteutettiin tulostori periaatteella, jossa esiteltiin 
ja arvioitiin tuloksia, kaikille mukana olevilla tahoilla oli siellä oma roolinsa.
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Osallistamisen tavat

Hankkeen asiakkaat olivat omais- ja perhehoitajia, omaisia ja 
läheisiä.

Asiakkaat / palvelujen käyttäjät olivat mukana omais- ja perhehoidon 
kehittämistyöpajoissa ja asiakasraadeissa.

Asiakkaista / palvelujen käyttäjistä muodostettiin ns. 
kehittäjäasiakastyöryhmiä.

Kaikkein pisimmälle asiakkaiden osallisuus ja 
vaikuttamismahdollisuudet vietiin kehittäjäkumppani toiminnan 
kautta. Omaishoitajia valmennettiin osallistuvan valokuvausmetodin 
avulla ja kehittäjäkumppani toimintamallia juurrutettiin organisaation 
eri tasoille Salonki-menetelmän avulla.

Asiakkaille tehtiin kysely kehittämistyön vaikuttavuudesta.

Asiakkaiden ääntä tuotiin esille hankkeen järjestämissä eri 
tapahtumissa ja tilaisuuksissa, joissa asiakkaat olivat osallisina.
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Keskeiset tulokset

Omaishoidon tuen hakemusten määrä on noussut ja sitä kautta 
omaishoitajien ja –hoidettavien määrät ovat kasvussa. Etelä-Savon 
maakunnassa tavoite on, että yli 75-vuotiaista on omaishoidon tuen piirissä 
6-7% vuoteen 2022 mennessä.

Omaishoitajat pitävät aktiivisemmin lakisääteisiä vapaitaan.

Omaishoitajien terveys- ja hyvinvointitarkastuksissa käydään nyt lähes 
100%:sesti.

Perhekotien ja perhehoitajien määrät ovat nousseet merkittävästi, samoin 
hoitopäivät perhekodeissa.

Omatorin palvelut on löydetty, kasvokkain tapahtuvia asiakaskontakteja yli 
1000 kuukausittain.

Digitaalisia palveluja on opittu hyödyntämään.

Palvelut ja tarve kohtaavat entistä paremmin.

Omatyöntekijä on selvästä parantanut luottamuksellista asiakkuussuhdetta
ja asiakkuudet ovat paremmin hallinnassa.

Omaishoidon kustannustietoisuus on kasvanut.
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Onnistumiset

Hallinnoija organisaation johdon sitoutuminen hyvää ja päätöksenteko tuki 
hankkeen tavoitteiden toteutumista

Osallistamisessa (asiakkaat, organisaatio), asiakkaat mukana 
kehittämistyössä ja arvioinnissa koko ajan. Tästä hyvinä esimerkkeinä 
kehittäjäasiakkaat ja kehittäjä-kumppani toiminta

Toimintamallit ja käytännöt, tärkeimmät asiat vietiin maaliin, asiakaslähtöisiä 
ja konkreettisia

Ennakkoluuloton ”pöhinä” - johtamisessa tekemisen meininki, halu/taito 
tehdä hanketyötä, eritaustaisia ihmisiä

Kehittämistyöhön valitut menetelmät onnistuneita

Joustavuus/luovuus, hankkeen toimintasuunnitelmia ja aikatauluja 
muutettiin tarpeen mukaan, mutta isot linjat kuitenkin pidettiin

Valmistelutyö näkyy hankkeessa: hankepäällikkö oli mukana rakentamassa 
hankesuunnitelmaa

Yhteinen tahtotila alusta alkaen hyvä

Muutokset johdettiin hyvin ja uudet toimintamallit ovat juurtuneet pysyviksi 
käytännöiksi

Hanketyöntekijöiden rekrytoinneissa onnistuttiin hyvin

Levitettäviä malleja on useita.> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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Tulosten merkitys ja hyöty asiakkaiden 
näkökulmasta

Omaishoidon tuen hakemuksen käsittelyaika on nopeutunut.

Tuen koetaan vastaavan nyt paremmin tarpeisiin.

Omatyöntekijä koetaan tärkeäksi, jolloin luottamuksellisen 
asiakkuussuhteen syntyminen helpottuu.

Oman asiakassuunnitelman sisältö tunnetaan nyt paremmin, se on laadittu 
yhdessä ja sitoutuminen on siten parempaa. 

Omaishoitajat käyvät nyt huomattavasti enemmän terveys- ja 
hyvinvointitarkastuksessa (98 %:sesti), kun se kuuluu osaksi arviointi- ja 
valmennusjaksoa. 

Palvelutarpeen arvioinnissa kiinnitetään nyt enemmän huomiota 
omaishoidettavan lisäksi myös omaishoitajan ja muiden läheisten 
tarvitsemiin palveluihin ja tukeen. 

Äkillisiin kriisitilanteisiin tarjottu 24/7 tuen mahdollisuus on lisännyt arjen 
turvallisuutta.

Omais- ja perhehoidon monitoimijakeskuksessa palvelut on helposti 
saatavissa ja saavutettavissa ja yhdellä käynnillä voi hoitaa monta asiaa.

Digitaaliset etähoiva ja –tuki helpottavat yhteydenottoa ja lisäävät arjen 
turvallisuutta.
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Tulosten merkitys ja hyöty henkilöstön ja alan 
ammattilaisten sekä päättäjien näkökulmasta

Omaishoidon tuessa huomioidaan nyt entistä paremmin ns. erityiset 
omaishoitotilanteet, joita ovat muistisairaan, päihde- ja 
mielenterveyskuntoutujien sekä erityislapsiperheiden omaishoitotilanteet. 

Lisäksi kiinnitetään entistä vahvemmin huomiota kuntoutukseen ja 
lääkehoitoon sekä omaishoitajien terveys- ja hyvinvointitarkastuksissa 
esiin nousseisiin palvelun ja tuen tarpeisiin. 

Uusi käytössä oleva alueellinen arviointi- ja valmennusjakson 
toimintamalli lähtee omaishoidon tunnistamisesta aina omaishoitotilanteen 
päättymiseen. 

Omaishoitajien valmennus alkaa jo heti ensimmäisessä tapaamisessa 
kun omaishoidon tuen hakemuksen jälkeen tehdään arviointikäynti 
palvelutarpeen arvioimiseksi. 

Omaishoidon tuessa on myös otettu käyttöön uusia arviointimittareita 
omaishoitajan tilanteen kokonaisvaltaiseen kartoitukseen ja ennakoivan 
tuen tunnistamiseen heti alussa, kuin myös matkan varrellakin. 

Hankkeen myötä tietoisuus omais- ja perhehoidon palveluista ja niiden 
merkityksestä on lisääntynyt ja ymmärrys omais- ja perhehoitoon liittyvistä 
kustannuksista on laajentunut, samoin kuin ymmärrys omais- ja 
perhehoidon tukemisen tärkeydestä.
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Tärkeimmät opit 

Viestintään ja informaation jakamiseen tulee kiinnittää huomiota 
(ulkoinen ja sisäinen viestintä).

Hankkeen toiminnan tulee olla lähellä käytännön työtä ja toimijoita, 
ettei hanke jää irralliseksi muusta organisaatiosta.

Johdon sitoutuminen (myös jatkossa) erittäin tärkeää.

Asiakkaiden osallisuus kaikessa kehittämistoiminnassa tärkeää.

Kaikkien toimijoiden organisaatiossa on ymmärrettävä mitä pysyvän 
toiminnan kehittäminen ja juurruttaminen tarkoittaa ja miten tärkeää 
on, että hankkeen kehittämis- ja juurruttamistyössä ollut henkilöstö 
jää organisaatioon hankkeen jälkeen niihin tehtäviin edelleen 
juurruttamaan ja kehittämään toimintaa.

Isosta hankkeesta tulee jäädä pysyvää toimintaa.

Rekrytointiin panostaminen ja ajateltava myös hankkeen jälkeistä 
aikaa. 

Hankkeen suunnitteluvaiheeseen ja mukaan tulevien 
yhteistyötahojen sitouttamiseen kannattaa panostaa.
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Entä seuraavaksi?

Hankkeen työtä jatketaan ja laajennetaan:

 Omaishoidossa käyttöönotettujen mittareiden ja niistä saatavan tiedon 
hyödyntäminen ja vaikuttavuuden arviointi vaatii vielä kehittämistä ja oppimista.

 Erityislasten toimintakyvyn arvioinnissa käytettäviä yhteneväisiä mittareita tuen ja 
palvelujen tarpeen tunnistamiseksi ei ole, tämä tarvitsee jatkokehittämistä.

 Monitoimijuus ja jaetun johtajuuden malli Omatorilla vaatii vielä kehittämistä ja 
kehittymistä. Omatorin liikkuvien palveluiden kehittämiseen on jo haettu 
hankerahoitusta.

Maku- ja sote-kytkennän jatkuvuus:

 Hankkeen jälkeenkin maakunnalliset työryhmät liittyen yhteisiin sääntökirjoihin 
jatkavat toimintaa.

 Etelä-Savon maakunnan sotekoordinaattori on ollut vahvasti mukana hankkeen 
tukena ja yhteistyössä koko ajan, tämä jatkuu hankkeen jälkeenkin.

 Hankkeen tuloksia ja vaikuttavuutta arvioidaan vuosittain, mm. sääntökirjojen 
päivityksen ja seurantatietojen keräämisen yhteydessä.
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Visio 2020

Etelä-Savon alueella omaishoidon peittävyys on lisääntynyt 6 %:n.

Perhehoidossa on 2-3 % 75 vuotta täyttäneistä ja se on lisääntynyt huomattavasti 
omaishoidon vapaiden järjestelyissä.

Erityislasten ja –nuorten omaishoidon toimintamalli on juurtunut ja käytössä on sopivat 
mittarit tukemassa oikea-aikaisen ja yksilöllisen tuen tarpeen tunnistamisessa.

Monitoimijakeskuksen palvelut ja toiminta ovat entisestään kehittyneet ja liikkuvat 
palvelut takaavat yhdenvertaisuudet palveluiden saatavuuden suhteen. Maakunnan 
alueen matalan kynnyksen monitoimijakeskukset tekevät aktiivisesti yhteistyötä.

Digitaaliset etähoiva- ja turvateknologiapalvelut ovat lisääntyneet ja niiden piirissä on 
kymmeniä tai satoja omaishoitoperheitä, myös perhehoidossa ne ovat arkipäivää. 

On syntynyt lisää perhekoteja ja on saat myös ikäihmisten ammatillisia perhekoteja. 

Käytössä ovat edelleen yhteneväiset omais- ja perhehoidon sääntökirjat, joiden mukaan 
palveluja tarjotaan.

Omaishoidon toimintamallit ovat entisestään kehittyneet ja niiden myötä on saatu 
kustannusten kasvu hillintään.

Ylimaakunnallista yhteistyötä tehdään systemaattisesti.

Omaishoitajat käyttävät vapaapäiviään entistä aktiivisemmin, jopa 90 % omaishoitajista 
käyttää säännöllisesti lakisääteisiä vapaitaan.
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