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Esipuhe 
 
Ohessa lyhyt kuvaus kärkihankkeen Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan 
kaikenikäisten omaishoitoa (jatkossa I&O) toiminnasta vuonna 2016.  
 
I&O kärkihankkeen ensimmäinen vuosi oli hyvin toimelias. Kärkihankkeen hankesuunnitelma 
valmistui. Kärkihankkeen toimijoina olivat I&O hanketiimi STM:ssä, hankkeen projektiryhmä, 
hankkeen ohjausryhmä ja ohjausryhmän tukena tieteellinen neuvosto. Erilaisia 
asiantuntijoita, kokemusasiantuntijoita, tutkimuslaitoksia, järjestöjä, yksityisiä toimijoita, 
kansalaisia, palveluntuottajia ja -järjestäjiä, erilaisia neuvottelukuntia sekä muita 
ministeriöitä kuultiin hankkeen valmistelussa. 
 
Hankkeen hakujulistus valmistui toukokuussa, hakuaika oli kesällä ja päätökset tehtiin 
syksyllä. Toiminnan painopiste siirtyi syksyllä maakuntiin. Muutosagenttien ja rahoitettujen 
kokeilujen työn tukemiseksi vierailtiin kaikissa maakunnissa. Näitä tapahtumia oli yhteensä 
19.  
 
Kärkihankkeen ohjausryhmä on käsitellyt ja hyväksynyt tämän vuosikertomuksen koskien 
vuotta 2016 kokouksessaan 1.3.2017. Ohjausryhmä arvioi, että I&O kärkihankkeen toiminta 
sujui vuonna 2016 suunnitelmien mukaisesti. 
 
 
    I&O Kärkihankkeen projektipäällikkö  
    Anja Noro  
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Johdanto 
 
Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan sisältyy 26 erilaista hallituksen kärkihanketta. 
Niiden tavoitteena on juurruttaa pysyviä uudistuksia 3-vuotisten investointien turvin. 
Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (jatkossa I&O) 
- kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisille sekä omais- ja perhehoitajille nykyistä 
yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut. 
Kärkihankkeen toteuttamiseen on käytettävissä yhteensä 30 miljoonaa euroa vuosille 2016–
2018. Kärkihankkeen vastuuministeri on perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula. 
 

Kärkihankkeen taustalla on iäkkäiden palvelujärjestelmän pirstaleisuus, sen rakenne ei ole 
uudistunut riittävän nopeasti, hyvät käytännöt ovat levinneet hitaasti ja alueelliset erot ovat 
pysyneet suurina. Palvelujärjestelmä ei vastaa yhdenvertaisesti asiakkaiden 
palvelutarpeeseen ja se on myös kustannuksiltaan kallis.  
 
Omaishoidon tuessa on alueellisia eroja, tukipalveluja tarjotaan liian vähän ja ne ovat 
yksipuolisia. Omaishoitajien vapaiden järjestämisessä ja niiden sijaisuuksissa on puutteita. 
Perhehoidossa on lisäyspotentiaalia erityisesti iäkkäiden osalta, mutta se on vielä melko 
harvinaista.  
 

Kärkihankkeessa uudistetaan iäkkäiden palveluja ikääntyneen väestön toimintakyvyn 
tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (nk. vanhuspalvelulaki 
980/2012) toimeenpanoa vahvistaen sekä tutkimusten esiin nostamia laatupuutteita 
korjaten. Kärkihanketta toimeenpannaan toimintaympäristössä, jossa meneillään on koko 
palvelujärjestelmän muuttava sote- ja aluehallintouudistus. Uudistuksessa asiakkaiden 
valinnanvapautta lisätään ja muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausta ja rahoitusta.  
 
Kärkihanke tukee uudistusta tuottamalla osaltaan sisältöä uusiin rakenteisiin. Hankkeen 
aikaisissa kokeiluissa vaikuttaviksi osoittautuvat toimintatavat juurrutetaan alueellisten 
tarpeiden pohjalta kohdennetulla ohjauksella erilaisiin toimintaympäristöihin.  
 
Seuraavassa on kuvattu toimenpiteet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi vuonna 2016. 

 
Hankesuunnitelman valmistelu 
 
Kärkihankkeen hankesuunnitelma valmisteltiin laajassa yhteistyössä kuullen järjestöjä, 
ministeriöitä, yksityisiä toimijoita sekä käsiteltiin kärkihankkeen projektiryhmän kokouksissa 
sekä ohjausryhmässä. Kärkihankkeen riskianalyysi hankesuunnitelmaan liittyen käsiteltiin 
myös ohjausryhmän kokouksessa. Kaikki STM:n vastuulla olevat kärkihankkeet käsiteltiin 
Hyvinvoinnin ja terveyden ministerityöryhmässä maaliskuun 2016 alussa, jonka jälkeen 
hankesuunnitelma julkaistiin 1 suomeksi ja ruotsiksi2. 

                                                 
1
 Kärkihanke: Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - hankesuunnitelma.  

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3823-6  

 
2
 Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras : Projektplan. 

 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3831-1  

 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3823-6
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3831-1
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I&O Kärkihankkeen käynnistämisseminaari 
 
Hankkeen  käynnistämisseminaari pidettiin Marina Congress Centerissä 21.3.2016. 
Seminaariin osallistui noin 400 ihmistä. Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula avasi 
tilaisuuden ja tilaisuuden puheenjohtajana toimi toimittaja Tiina Merikallio Ylestä. Esityksiä 
pitivät myös Kuntaliitto, omaishoitajien edustaja ja iäkkäiden edustaja. Ryhmätöissä haettiin 
osallistujien näkemyksiä hankesuunnitelman keskeisiin sisältöihin. Aloitusseminaarin 
yhteydessä pidettiin taustatilaisuus medialle. Tilaisuus streamattiin ja tallennettiin 
kärkihankkeen nettisivuille uudelleen katsottavaksi. 
 

 

 

 
Valokuvat: Anja Noro.  
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Kärkihankkeen toimintamallien valmistelu ja rahoitushaku 
 
Kärkihankkeen kokeilujen keskeisiksi teemoiksi valittiin 1) keskitetty asiakas- ja palveluohjaus 
ja 2) toimiva kotihoito, jotka mallinnettiin kevään aikana yhteistyössä asiantuntijoiden ja 
käytännön toimijoiden kanssa, 3) asumiseen liittyvien ratkaisujen ja vaihtoehtojen 
kartoittamisessa tehtiin yhteistyötä Ympäristöministeriön kanssa ja 4) omaishoitoon liittyvät 
toimintamallit kartoitettiin ja käytiin neuvottelut valittujen mallien kehittäjien kanssa.   
 
Kärkihankkeen tavoitteena on myös edistää ikäihmisten palvelujen integraatioita ja 
iäkkäiden kotona asumisen mahdollisuuksia kaikissa maakunnissa. Tämän työn eteenpäin 
viejäksi valittiin muutosagentti-konsepti. Kärkihankkeen läpileikkaavat teemat ovat 
digitalisaatio, iäkkäiden osallisuuden lisääminen, poikkihallinnollisuus ja tietoon ja näyttöön 
perustuva johtaminen. 

Hakujulistus ja hakujen tuki 
 
Hakujulistus ja hakumateriaalit (powerpoint, hakijoiden verkostoitumisen tuki, 
hakusuunnitelman sisältö, arvioinnin kriteerit) valmisteltiin huhtikuun aikana ja ne 
hyväksyttiin ohjausryhmän kokouksessa 28.4.2016. Valtionavustusten hakuaika oli 10.5.–
31.8.2016. Hakujulistus julkistettiin suomeksi3  ja ruotsiksi4.  Hakijoille järjestettiin seminaarit 
16.5. ja 30.5.2016 kansallismuseossa. Molemmat tapahtumat streamattiin ja tallenteet ovat 
katsottavissa I&O hankkeen kotisivuilta.  
 
Kesäkuussa järjestettiin kolme ja elokuussa kolme nettiklinikkaa suorina nettilähetyksinä 
maanantai iltapäivisin. Näissä vastattiin hakijoiden kysymyksiin valtionavustushauista. 
Nettiklinikoiden tallenteet ovat I&O hankkeen kotisivuilla katsottavissa. Usein kysytyistä 
kysymyksistä muodostettiin myös listaus hankkeen kotisivuille. Usean käyttäjän yhteinen 
sähköposti ikioma.karkihanke@stm.fi mahdollisti ajantasaisen vastaamisen hakijoiden 
kysymyksiin.  
 

 
 
Kuvakaappaus videolta. 

  

                                                 
3
 Kärkihanke: Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 2016-2016. 

Hakujulistus. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3816-8  

 
4
 Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras 2016–2018 : 

Offentliggörande av ansökan 6.5.2016.  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3830-4 

 

mailto:ikioma.karkihanke@stm.fi
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3816-8
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3830-4
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Maakuntien muutosagentit 
 
Maakunnallisen toiminnan tueksi kaikkiin maakuntiin ja pääkaupunkiseudulle myönnettiin 
rahoitus muutosagentin palkkaamiseen. Kaikkien maakuntien muutosagentit ovat 
aloittaneet toimintansa syksyllä 2016. Muutosagentin sijoituspaikka on joko sote-
muutosorganisaatio, maakunta, sairaanhoitopiiri tai kunta, mutta toiminta-alue on koko 
maakunta. Muutosagentin työn tuloksena on kirjallinen ja alueen toimijoiden hyväksymä 
toimintasuunnitelma iäkkäiden kotona asumisen ja palveluiden yhdistämisestä maakunnassa 
sisältäen toimintasuunnitelman toteutumisen seurannan (vrt. VaPL 980/2012, 5§). 
Muutosagentin tehtävänä on alueellisen iäkkäiden yhteen sovitetun palvelukokonaisuuden 
rakentaminen ja juurruttaminen, muutoksen johtaminen, maakunnan toimijoiden 
muutokseen innostaminen & motivointi sekä tietoon perustuvan muutoksen johtaminen. 
Lisäksi muutosagentin tehtäviin kuuluu I&O -kärkihankkeen kokeilujen tuki niillä alueilla, 
joissa niitä on. 
 

Muutosagentit maakunnittain (Esittelyt: http://stm.fi/koti-ja-omaishoito/muutosagentit) 

Etelä-Karjala Tepponen Merja Muutosagentti 

Etelä-Pohjanmaa Saarinen Anneli Muutosagentti 

Etelä-Savo Ahokas-Kukkonen Irma Muutosagentti 

Kainuu Tolonen Eija Muutosagentti 

Kanta-Häme Kuismin Annukka Muutosagentti 

Keski-Pohjanmaa Ahonen Liisa Muutosagentti 

Keski-Suomi Koivisto Tuija Muutosagentti 

Kymenlaako Reiman Tommi Muutosagentti 

Lappi Niiranen Liisa Muutosagentti 

Pirkanmaa Patronen Mari Muutosagentti 

Pohjanmaa Vähäkangas Pia Muutosagentti 

Pohjois-Karjala Kiviniemi Tuula Muutosagentti 

Pohjois-Pohjanmaa Oinas Rita Muutosagentti 

Pohjois-Savo Tikkanen Päivi Muutosagentti 

Päijät-Häme Olkkonen-Nikula Anu Muutosagentti 

Pääkaupunkiseutu Meripaasi Seija Muutosagentti 

Satakunta Rehula Pirjo Muutosagentti 

Uusimaa Partanen Soili Muutosagentti 

Varsinais-Suomi Kiviniemi Kirsi Muutosagentti 

 

 

http://stm.fi/koti-ja-omaishoito/muutosagentit
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Rahoitetut kokeiluhankkeet 
 
Hankehakemusten arviointia valmisteltiin elokuussa, jolloin asian tiimoilta pidettiin 
tieteellisen neuvoston ja ohjausryhmän kokoukset. Määräaikaan mennessä 31.8.2016 STM:n 
kirjaamoon saapui 24 hankehakemusta, joista hakemuksen laadun arviointiin päätyi 20 
hakemusta. Hankehakemusten laadunarvioinnin suoritti arviointiryhmä, johon osallistuivat 
Saara Leppinen (pj, STM); Riitta Suhonen (professori, tieteellinen neuvosto); Turun yliopisto, 
Anneli Anttonen (professori, tieteellinen neuvosto), Tampereen yliopisto; Marja Vaarama 
(professori, tieteellinen neuvosto, ohjausryhmä), Itä-Suomen yliopisto; Pekka Rissanen 
(professori, tieteellinen neuvosto), Tampereen yliopisto; Marko Elovainio (professori, 
tieteellinen neuvosto), Helsingin yliopisto; Raija Hynynen (YM); Päivi Voutilainen (STM); Anja 
Noro (STM); Satu Karppanen (STM); Anne-Mari Raassina (STM); Jukka Lähesmaa (STM) ja 
Tiina Ahtiainen (sihteeri, STM). Arvioinnin eri vaiheissa, arviointiin aina käsillä olevan 
hakemuksen suhteen jäävit henkilöt, jotka eivät osallistuneet jääväämänsä hakemuksen 
käsittelyyn. 
 
Hankehakemusten arvioinnin ensisijaiset kriteerit olivat: 

 Relevanssikriteeri: kokeilu/toiminnan käynnistäminen kohdentuu selkeästi haussa 
määritellylle alueella 

 Kokokriteeri: kokeilu/toiminnan käynnistäminen tapahtuu riittävän suurella alueella 
(vähintään yhden maakunnan kaikki tai useimmat kunnat osallistuvat) 

 Monitoimijaisuuskriteeri: alueella kokeilua toteuttavat yhteistyössä 
kunnat/kuntayhtymät, järjestöt, yritykset, seurakunnat tai muut toimijat 

 Kattavuuskriteeri: kokeilutoiminta kattaa kaikki haussa määritellyt alueet.  
 

Hankehakemusten laadun arvioinnin kriteerit pisteytyksineen olivat seuraavat:  

 tavoitteet,  

 toteutettavuus,  

 viestintä ja vuorovaikutus,  

 ennakointi ja seuranta ja lisäpisteet. 
 

Arviointiryhmä kokoontui 12.9.2016, jolloin yhteen sovitettiin eri arvioitsijoiden 
arviointiskaala ja arvioitiin ja pisteytettiin hakemukset. Arvioinnin pohjalta tehty 
rahoitusehdotus vietiin hankkeen ohjausryhmän käsittelyyn 22.9.2016. Ohjausryhmälle 
esitettiin 8 hankkeen rahoittamista. Hankkeet käsiteltiin toimintamalleittain ja  
esteelliset henkilöt olivat poissa käsittelystä koko ajan. Ohjausryhmässä keskustelua käytiin 
hankkeiden alueellisesta edustavuudesta ja kielikysymyksistä, mutta hyväksyttyjä 
arviointikriteerejä ei muutettu. Lopuksi ohjausryhmä käsitteli arvioinnit ja hyväksyi tehdyn 
rahoitusehdotuksen. 
 
Hyvinvoinnin ja terveyden ministeriryhmä käsitteli ja hyväksyi rahoitusehdotuksen 
11.10.2016. Valtionavustuspäätökset (myönteiset ja kielteiset) tehtiin välittömästi käsittelyn 
jälkeen ja postitettiin hakijoille. Päätöksistä tehtiin tiedote STM:n sivuille. Hankerahoitus 
yhteensä oli 14,2 miljoonaa euroa. 
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Rahoitetut ja käynnistyneet hankkeet (kts. hankekuvaukset: http://stm.fi/koti-ja-omaishoito/rahoitettavat-
hankkeet) 

Keskitetty asiakas-
/palveluohjaus 
(KAAPO)  
 

Pirkanmaa: 
Ikäneuvo - Kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja 
asiakasohjauksella. 
Hakija Tampere 

2,3 milj. € 

Kymenlaakso:  
Kymenlaakson IkäOpastin hanke.  
Hakija Kotka  

0,85 milj. € 

Varsinais-Suomi: 
KomPAssi - Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja 
palveluohjaushanke-hanke  
Hakija Turku 

2,37 milj. € 

Toimiva kotihoito  Pohjois-Karjala:  
Arvokasta Vanhenemista Omatoimisuutta Tukemalla (AVOT) 
-hanke. 
Hakija Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden 
kuntayhtymä 

1,29 milj. € 

Lappi:  
Toimiva kotihoito Lappiin - Monipuoliset tuen muodot 
kotona asumiseen -hanke. 
Hakija Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä  

1,68 milj. € 

Keski-Suomi: 
Kukoistava kotihoito - Keski-Suomen ikäihmisten kotona 
pärjäämisen tuen uudistus -hanke.  
Hakija Jyväskylän kaupunki 

2,50 milj. € 

Asumisen ja palvelun 
yhdistäminen (ei 
maakunnallista kriteeriä) 

Porvoo, Lapinjärvi, Savitaipale ja Aalto yliopisto: 
Täydentäen toimivaa (Täytyy) -hanke.  
Hakija Porvoon kaupunki   

0,65 milj. € 

Omaishoidon 
toimintamallit  

Etelä-Savo, Eksote ja Kainuu: 
Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja 
osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon -hanke. 
Hakija ESSOTE 

2,60 milj. € 

 
Kaikille hakijoille järjestettiin rahoitushauista palauteseminaarit. Rahoitusta saaneet 
hankehakijat tavattiin Säätytalolla 4.11.2016 ja rahoitusta hakeneet, mutta ilman jääneet 
tavattiin 7.11.2016. Molempiin tapaamisiin osallistuivat myös ko. maakuntien 
muutosagentit. Tilaisuuksien palautteena osallistujilta oli se, että kaikki hakijat haluavat 
tietää hankkeiden ja kokeilujen etenemisestä, jotta voivat omaa toimintaansa vastaavasti 
kehittää omissa maakunnissaan. 
 

http://stm.fi/koti-ja-omaishoito/rahoitettavat-hankkeet
http://stm.fi/koti-ja-omaishoito/rahoitettavat-hankkeet
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Muutosagenttitapaamiset 
 
Muutosagentit kokoontuivat ensimmäiseen tapaamiseen 30.9.2016 Säätytalolle. Tällöin 
esittäydyttiin ja tutustuttiin toisiimme sekä käytiin läpi muutosagentin tehtäviä, 
toimintasuunnitelman perusteita ja pohdittiin yhteistyötä.  
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Seuraavassa muutosagentti tapaamisessa  9.12.2016 Kirkkokadulla Tieteiden talossa käytiin 
läpi viiden muutosagentin toimintasuunnitelmat, joita ennalta valitut muutosagentit 
opponoivat. Muutosagentit jatkavat toimintasuunnitelmiensa työstämistä. Samaisessa 
tapahtumassa kuultiin SOTE-katsaus Salme Kalliselta ja Kuntaliiton Tarja Mylläriseltä.  
 

Valokuva: Anja Noro. 

I&O kärkihankkeen maakuntakierrokset 
 
I&O kärkihanke toteutti maakuntakierroksen kahdeksassatoista maakunnassa sekä 
pääkaupunkiseudulla loka-joulukuussa yhdessä THL:n kanssa.  Kierros alkoi Eksotesta ja 
päättyi Satakuntaan (Liite 1). Kanta-Hämeen tilaisuus järjestetään vuoden 2017 alussa. 
Tilaisuuksissa oli kaikkiaan 2000 ilmoittautunutta osallistujaa. Kierroksen käytännön 
järjestelyistä vastasi THL. STM vastasi tiedotuksesta ja järjesti mediatilaisuuden tuntia ennen 
seminaaria. Seminaari oli puolipäiväinen, tilaisuuden puheenjohtajaksi oli pyydetty 
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paikallisen AVI:n edustaja, STM esitteli kärkihankkeen, THL esitteli indikaattoreihin ja 
tutkimuksiin perustuvan maakuntaprofiilin, muutosagentti esitteli maakunnassa tehtävää 
työtä, rahoitusta saaneissa maakunnissa oli myös hankkeen esittely ja tilaisuus päättyi 
paneeliin, jonka puheenjohtajana muutosagentti toimi. Pohjanmaan tilaisuus Vaasassa oli 
ruotsinkielinen. Kierroksista on videoitu kolme tilaisuutta, joita on katsottu netissä yli 400 
kertaa.  Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula osallistui Kymenlaakson, 
Pääkaupunkiseudun ja Pohjois-Pohjanmaan tilaisuuksiin.  
 
Esitykset maakuntakierrokseen liittyen ovat THL:n sivuilla: https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-

asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-

omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit. Kierrosten esitysmateriaalia ladattu noin 4500 kertaa. 

 

 
 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntatilaisuus Oulussa 11.11.2016. Perhe- ja peruspalveluministeri 
Juha Rehula puhuu osallistujille. Valokuva: Anja Noro. 
 

Kainuun Sanomat 26.10.2016 

 
Kainuun soten vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen, hallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä, soten johtaja Maire Ahopelto, THL:n 
tutkimuspäällikkö Sari Kehusmaa ja STM:n projektipäällikkö Anja Noro kohtasivat keskiviikkona hallituksen kärkihankkeen 
maakuntakierroksella Kajaanissa. Valokuva: Niko Saarela. 

https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit
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Keskipohjanmaa 4.11.2016 

 

I&O kärkihanke oli mukana hyvinvointi Hackathonissa 21.-22.10.2016 
 
Suomen suurin Hyvinvointi-Hackathon keräsi yhteen hyvinvoinnin tekijöitä ja uusien 
ratkaisujen mahdollistajia. I&O kärkihanke yhdessä HYTE kärkihankkeen kanssa osallistui 
tapahtumaan. Hyvinvointi-Hackathon sai alkunsa talvella 2016, kun joukko suomalaisten 
hyvinvoinnista ja uudesta teknologiasta innostuneita ihmisiä halusi alkaa etsiä uudenlaisia 
ratkaisuja uudella tavalla. http://hyvinvointihack.fi/tietoa-meista/suomen-suurin-
hyvinvointi-hackathon/ 
 
Hyvinvointi-Hackathonin järjestettiin 21.-22.10.2016 Helsingissä, Airo Islandin tiloissa, 
Tekniikan museossa. Paikalla oli noin 100 osallistujaa: kahdeksan ryhmää ratkaisemassa 
haasteita, haasteita tuoneita kumppaneita, mentoreita, muita kumppaneita ja järjestäjiä. 
Pääkumppaneita olivat STM ja Fazer. Tapahtuma sai positiivisen vastaanoton, etenkin 
ikääntymiseen liittyvät teemat kiinnostivat osallistujia.  Linkin tapaa löydät osallistujat ja 
heidän ratkaisunsa haasteisiin: http://hyvinvointihack.fi/ratkaisut-solutions-2016/ ja myös 
tapahtuma video: https://www.youtube.com/watch?v=8fI9NukHjuc&feature=youtu.be 
 
Tapahtumassa I&O hanke tarjosi ratkaistavia haasteita, mentorointia ja tuomarointia. 
Tapahtumassa oli mukana I&O hankkeen projektipäällikkö Anja Noro mentorina ja 
tuomarina, Eksoten muutosagentti Merja Tepponen mentorina, I&O hankkeen digikummi 
Jukka Lähesmaa mentorina ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kärkihankkeen 
hankepäällikkö Meri Larivaara mentorina ja tuomarina omine haasteineen ja mentoreineen. 
 

http://hyvinvointihack.fi/tietoa-meista/suomen-suurin-hyvinvointi-hackathon/
http://hyvinvointihack.fi/tietoa-meista/suomen-suurin-hyvinvointi-hackathon/
http://hyvinvointihack.fi/ratkaisut-solutions-2016/
https://www.youtube.com/watch?v=8fI9NukHjuc&feature=youtu.be
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Valokuvat: Anja Noro 
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Viestintä 
 
Mediatilaisuudet 
 
Mediatilaisuuksia järjestettiin sekä kärkihankkeen Kick-off tapahtumassa (1) että 
maakuntakierrosten yhteydessä (19). Mediatilaisuuksista julkaistiin kaikista STM:n tiedote. 
Paikallislehtiä ja alueiden omia toimittajia haluttiin erityisesti paikallistilaisuuksiin paikalle. 
Useimmissa tilaisuuksissa oli median edustus, yksi tai useampi toimittaja. Muutosagentit 
ovat raportoineet omilla alueillaan julkaistuista uutisista ja jutuista. 
 
I&O-hankesivut: www.stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito 
 
I&O kärkihankkeella on ollut koko toimintansa ajan kotisivut, joilla pyritään välittämään 
mahdollisimman paljon tietoa kaikille asiasta kiinnostuneille. Sivut ovat myös 
hanketoimijoiden tiedonvälityksessä keskeinen väline. Hankkeella on oma twitter tunniste 
@ikiomat,  jota seurataan kärkihankesivustolla.    
 
I&O kärkihankkeella on hanketoimijoiden yhteinen työskentelyalusta STM:n extranetissä 
(VYVI), jossa on omat sivut eri toimijaryhmille. Alustaa käytetään kokouksista 
tiedottamiseen, yhteisten asiakirjojen jakamiseen sekä keskustelupohjana. 
 
Hanke esittelyt 
I&O kärkihanketta esiteltiin eri tapahtumissa ja eri sidosryhmille vuoden aikana lukuisia 
kertoja (Liite 2). 
 

Hankkeen järjestäytyminen 
 
I&O Ohjausryhmä 

 
Hankkeen ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ja tukea kärkihanketta. 
 
Ohjausryhmän tehtävänä on: 
1) Esittää näkemyksensä kärkihankkeen toimeenpanon suunnitelmasta ja toteuttamisesta.  
2) Ottaa kantaa ohjelman toteuttamisen kannalta tarvittaviin sisällöllisiin erityiskysymyksiin 
ja aikatauluihin. 
3) Edistää muutosohjelman toteutumista ja tulosten levittämistä. 
4) Seurata ja arvioida muutosohjelman toteuttamisen etenemistä ja tavoitteiden 
saavuttamista. 
5) Tehdä ehdotuksensa jatkotoimenpiteistä. 
 
  STM on asettanut ohjausryhmän ja ohjausryhmän jäsenet ovat: 
 
Puheenjohtaja:  

 Päivi Voutilainen, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö  

 Varapuheenjohtaja: Koivisto Tuija, hanketyöntekijä, Keski-Suomen sote 2020 
24.11.2016 Keski-Suomi, Jyväskylän perusturva   

Jäsenet: 

 Satu Karppanen, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö  

http://www.stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito
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 Mikko Martikainen, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö  

 Raija Hynynen, asuntoneuvos, Ympäristöministeriö  

 Hennamari Mikkola, tutkimusprofessori, KTT, Kansaneläkelaitos  

 Minna-Liisa Luoma, tutkimuspäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  

 Markku Kipinä, perusturvajohtaja, Kiteen kaupunki  Eija Rieppo, sosiaali- ja 
terveysjohtaja Siun Sote  

 Sami Uotinen, johtava lakimies, Suomen Kuntaliitto 

 Stefan Mutanen, toimitusjohtaja, Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf  

 Anja Noro, I&O hankkeen projektipäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö (7.3.2016) 

 Jukka Salminen, toiminnanjohtaja, Eläkeliitto ry   24.11.2016 Anssi Kemppi  

 Anssi Kemppi, järjestöjohtaja, Kuntoutuksen edistämisyhdistys   24.11.2016 Oili Harri 

 Eila Okkonen, toiminnanjohtaja, Muistiliitto  

 Marja Tuomi, toiminnanjohtaja, Omaishoitajat ja Läheiset -liitto ry  

 Maria Kuukkanen, kehittämispäällikkö, Perhehoitoliitto ry  

 Tuomas Mänttäri, toimitusjohtaja, Sosiaalialan työnantajat  Aino Närkki, 
Hyvinvointiala 

 Satu Helin, toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto  

 Doris Holmberg-Marttila, LT dos, ylilääkäri, vastuualuejohtaja, Pirkanmaan 
sairaanhoitopiiri 

 Pirjo Marjamäki, johtaja, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus  

 Juha Kaskinen, VTT, johtaja, Turun yliopisto, tulevaisuuden tutkimuskeskus  

 Riitta Työläjärvi, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, Toimihenkilökeskusjärjestö 
STTK ry 

 
Pysyvät asiantuntijat 

 Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö  

 Sari Kehusmaa, erikoistutkija, Kansaneläkelaitos  THL 24.11.2016 alkaen 

 Anja Noro, tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (- 7.3.2016  jäsen) 

 Pirkko Karjalainen, FL, Eläkeliitto 

 Marja Vaarama, professori, Itä-Suomen yliopisto 

 Anni Vilkko, erikoistutkija, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (7.3.2016-24.11.2016) 

 

Ohjausryhmä kokoontui keväällä neljä kertaa ja syksyllä neljä kertaa. Ohjausryhmän 
rakenteessa on tapahtunut joitakin henkilömuutoksia vuoden aikana. Ohjausryhmä asetti 
toimintansa tueksi määräaikaisen Kotihoidon jaoksen mallintamaan toimivaa kotihoitoa  ja 
tieteellisen neuvoston koko hankkeen ajaksi. 
 
Tieteellinen neuvosto 

 

Ohjausryhmän toiminnan tueksi asetettiin 14.4.2016 tieteellinen neuvosto, johon pyydettiin 
osallistujiksi eri alojen professoreita eri yliopistoista. Tieteellinen neuvosto on säännöllisesti 
kokoontuva tieteellisten asiantuntijoiden verkosto, jolta hankkeen toimeenpano saa tukea, 
kuten kommentteja ja lausuntoja. Tieteellinen neuvosto kokoontui kolme kertaa vuonna 
2016. 
 
Tieteellisen neuvoston tavoitteena on varmistaa tiedeyhteisön ja kärkihankkeen välinen 
vuoropuhelu ja erityisesti  

 toimia neuvonantajina hankkeen tavoitteita toteuttavien toimien valintaan  

 generoida tutkimusta (opinnäytteitä ym.) kärkihankkeen keskeisiin sisältöihin  

 tuottaa näkemyksiä hankkeen seurantaan ja seurannassa käytettäviin indikaattoreihin 
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 tuottaa näkemyksiä a) hankkeessa rahoitettavien kokeilujen arviointiin sekä b) hankkeen 
kokonaisarviointiin (ulkoinen arviointi).  
 

Puheenjohtaja, johtaja Päivi Voutilainen 

 projektipäällikkö Anja Noro, STM 

 arviointitutkimus professori Antti Syväjärvi, Lapin yliopisto 

 geriatria professori Kaisu Pitkälä, Helsingin yliopisto 

 gerontologinen hoitotiede professori Riitta Suhonen, Turun yliopisto 

 työpsykologia professori Marko Elovainio, Helsingin yliopisto 

 hyvinvointitutkimus professori Sari Rissanen, Itä-Suomen yliopisto 

 liikuntagerontologia professori Sarianna Sipilä, Jyväskylän yliopisto 

 sosiaaligerontologia professori Marja Vaarama, Itä-Suomen yliopisto 

 innovaatioiden johtaminen professori Liisa Välikangas, Aalto-yliopisto ja Hanken 

 sosiaalipolitiikka (omaishoidon kysymykset) professori Anneli Anttonen, Tampereen yliopisto 
 terveystaloustiede professori Pekka Rissanen, Tampereen yliopisto   

 
Kotihoidonjaos 
 
Kärkihankkeen ohjausryhmä päätöksellään perusti kotihoidon jaoksen. Sen tehtävänä oli 
kehittää integroituvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa iäkkäiden näyttöön perustuva 
toimiva kotihoidon toimintamalli, jonka tavoitteena on varmistaa hyvä kotihoidon laatu ja 
vaikuttavuus. Jaoksen määräaika oli  lyhyt 11.3.2016-15.4.2016, jotta työn tuloksena 
syntynyt malli saatiin hyödynnettyä kokeilujen hakua suunniteltaessa, toteutettaessa ja 
arvioitaessa. 

 
Puheenjohtaja: 

 Anja Noro, I&O kärkihankkeen projektipäällikkö, STM 
 
Jäsenet: 

 Sari Erkkilä, asiantuntija, Super 

 Johan Groop, projektipäällikkö, NHG 

 Teija Hammar, erikoistutkija, THL 

 Soili Partanen, vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja, Porvoon kaupunki 

 Ismo Rautiainen, vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen johtaja, Lahden kaupunki 

 Timo Sinervo, tutkimuspäällikkö, THL 

 Merja Tepponen, kehitysjohtaja, Eksote 
 
 
Hankkeen projektiryhmä 

 

Projektiryhmän tehtävänä on: 
1) Koota ja laatia ehdotukset muutosohjelman toimeenpanon edellyttämiksi toimenpiteiksi. 
2) Vastata hankkeen valmistelusta ja toimeenpanosta. 
3) Koota ja yhteen sovittaa hankkeessa kertyvä aineisto. 
4) Vastata hankkeen raportoinnin valmistelusta. 
 
Hankkeelle asetettu projektiryhmä kokoontui joka toinen viikko sekä keväällä että kerran 
kuukaudessa syksyllä. Kärkihankkeen toiminnan siirtyessä maakuntiin projektiryhmä esitti 
toiminnan lopettamista vuoden viimeisessä kokouksessa ja pohti mahdollisuutta osallistua 
ns. asiantuntijakummitoimintaan rahoitetuille kokeiluhankkeille. 
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Puheenjohtaja:  

 Anja Noro, projektipäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö 
Jäsenet: 

 Viveca Arrhenius, sosiaalineuvos, sosiaali- ja terveysministeriö  7.3.2016 Pirjo 
Lillsunde, sosiaali- ja terveysministeriö 

 Teija Hammar, erikoistutkija, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (7.3.2016-) 

 Pekka Humalto, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö  

 Tarja Kantolahti, sosiaali- ja terveysministeriö 7.3.2016- 

 Satu Karppanen, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö, vara pj. 

 Sari Kehusmaa, erikoistutkija, Kansaneläkelaitos  THL 

 Hanna Nyfors, ylitarkastaja, sosiaali- ja terveysministeriö  

 Marjukka Vallimies-Patomäki, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö  

 Eevaliisa Virnes, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto  

 Anne-Mari Raassina, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö  
 

 
I&O tiimi 

STM:n sisäinen hanketiimi eli I&O tiimi kokoontui maanantaisin klo 10–12.  Kokouksissa 
tavoitteena oli varmistaa operatiivinen toiminta ja työnjako. Osallistujat Päivi Voutilainen, 
Anja Noro pj., Satu Karppanen, Anne-Mari Raassina, Kirsti Äijö (-31.4)  Tarja Slant-Storti 
(1.5.-), Tiina Ahtiainen (1.8.-).  Tiedottajat Lotta Englund (-30.9), Sanna Leinonen (1.10-) 
osallistuivat tarvittaessa tiimikokouksiin. 
 
 
Ministeriötapaamiset 

Poikkihallinnollista yhteistyötä eri ministeriöiden kanssa toteutettiin pitkin matkaa. 
Ministeriöt osallistuivat hankesuunnitelman työstöön kommentoimalla ja tuottaen oman 
toimintansa osalta tietoa hankesuunnitelmaan. 
 
Arviointi 

Hankkeiden ja muutosagenttien ulkopuolisen arvioinnin suunnittelu käynnistyi vuoden 2016 
aikana. 

Valmistautuminen vuoteen 2017 
 

Toimintasuunnitelma 2017 valmisteltiin ja käytiin läpi vuoden 2016 toiminta.  
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Liite 1. Maakuntakierrosten aikataulu 
4.10 Lappeenranta 

5.10 Mikkeli 

6.10 Kouvola 

14.10 Helsinki 

- Hämeenlinna 

17.10 Rovaniemi 

18.10 Jyväskylä 

19.10 Kuopio 

27.10 Joensuu 

26.10 Kajaani 

11.11 Kokkola 

8.11 Turku 

11.11 Oulu 

14.11 Tampere 

17.11 Vaasa 

18.11 Seinäjoki 

25.11 Lahti 

1.12 Järvenpää 

2.12 Pori 
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Liite 2. I&O -kärkihankkeen esittelyt eri kohderyhmille 2016 

 
Pvm Järjestäjä & tilaisuus Esitys/Linkki ohjelmaan 

STM:n virkamiesten esiintymiset 

27.1. GeroMetro/Ohjausryhmä Kärkihankkeen yleisesittely 

  2.2. STM, Suomen Kuntaliitto, THL & 
Huoltajasäätiö: Sosiaali- ja 
terveysjohdon neuvottelupäivät 

Harppauksin kohti uutta sosiaali- ja terveydenhuoltoa 
Lisätietoa: 
http://www.kommunerna.net/fi/tietopankit/uutisia/201
6/Sivut/sote-johdon-neuvottelupaivat-2016.aspx  

3.2. Vanhus- ja lähimmäispalveluliitto 
VALLI ry: Strategiaseminaari 

Kärkihankkeen yleisesittely 

5.2. Suomen Kuntaliitto/Sote -
uudistuksen valmisteluseminaari, 
valmisteluhenkilöiden tapaaminen 

Kärkihankkeen yleisesittely 

12.2. STM/STM-Valvira-AVI:t-THL -
neuvottelupäivät 

Esitys +  Kärkihankkeen hankesuunnitelman 
yksityiskohtainen käsittely 

19.2. Suomen Kuntaliitto & 
STM/Työkokous maakunnille 
kärkihankkeesta  

Esitys + Kärkihankkeen hankesuunnitelman 
yksityiskohtainen käsittely 

2.3. STM/TARVO Kärkihankkeen yleisesittely 

4.3. Suomen muistiaktiivit Kärkihankkeen esittely + käsittely 

8.3.  Varsinais-Suomen sotejohto, Turku Kärkihankkeen esittely + käsittely 

9.3. Tehy/Sote -ohjausryhmä Kärkihankkeen yleisesittely 

10.3. 
 

Kela/Omaishoito tänään, 
huomenna 

Mitä tapahtuu omaishoidolle tulevaisuudessa? 
Lisätietoa: http://www.kela.fi/omaishoito-tanaan-ja-
huomenna  

10.3. Societas Gerontologica 
Fennica/Vuosikokoussymposium 
2016 

Kärkihankkeen yleisesittely 
Lisätietoa: 
https://kopi.med.helsinki.fi/user/uploadedfiles//$HAKE
MUS471400$SGF%20Vuosikokous%202016%20ohjelma.
pdf 

15.3. RINE  - neuvottelukunta Esitys + käsittely 

17.3. Vanhustyön johtajien 
neuvottelupäivät  

Kärkihankkeen yleisesittely 

21.3. STM & Suomen Kuntaliitto/Kick off 
-tilaisuus 

Tapahtumatiedot: http://stm.fi/hankkeet/koti-ja-
omaishoito/ajankohtaista  
 
 taustatilaisuus medialle 

 

22.3. Turun yliopisto, Studia 
Generalia/Ikääntyneisiin 
suuntautuvan tutkimuksen 
teemapäivä 

Sote & ikääntyneiden ihmisten hoito 
Lisätietoa: 
http://www.utu.fi/fi/yksikot/med/yksikot/hoitotiede/ta
pahtumakalenteri/Documents/Gerontologisen%20hoitot
ieteen%20p%c3%a4iv%c3%a4%2022032016_final.pdf  

4.4. VENK-neuvottelukunta Esitys + käsittely 

5.4. Sosiaalialan osaamiskeskusten 
johtajien verkosto 

Esitys + käsittely 

6.4. Suomen sairaanhoitajaliitto, 
Fioca/Gerontologisen hoitotyön 
koulutuspäivät 

Kärkihankkeen yleisesittely 
 

6.4. Gerontologisen hoitotyön 
koulutuspäivät 

Kärkihankkeen yleisesittely 

6.4. YM, STM & VM: 
Vanhusneuvostopäivä 

Kärkihankkeen yleisesittely + käsittely 
Tapahtumatiedot: 
http://videonet.fi/web/vm/20160406/  

7.4. RAI-vertailukehittämisen  johtajien 
seminaari 

Esitys + videointi 
https://www.thl.fi/fi/web/ikaantyminen/palvelujen-ja-
hoidon-laatu/rai-vertailukehittaminen/rai-

http://www.kommunerna.net/fi/tietopankit/uutisia/2016/Sivut/sote-johdon-neuvottelupaivat-2016.aspx
http://www.kommunerna.net/fi/tietopankit/uutisia/2016/Sivut/sote-johdon-neuvottelupaivat-2016.aspx
http://www.kela.fi/omaishoito-tanaan-ja-huomenna
http://www.kela.fi/omaishoito-tanaan-ja-huomenna
https://kopi.med.helsinki.fi/user/uploadedfiles/$HAKEMUS471400$SGF%20Vuosikokous%202016%20ohjelma.pdf
https://kopi.med.helsinki.fi/user/uploadedfiles/$HAKEMUS471400$SGF%20Vuosikokous%202016%20ohjelma.pdf
https://kopi.med.helsinki.fi/user/uploadedfiles/$HAKEMUS471400$SGF%20Vuosikokous%202016%20ohjelma.pdf
http://stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito/ajankohtaista
http://stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito/ajankohtaista
http://www.utu.fi/fi/yksikot/med/yksikot/hoitotiede/tapahtumakalenteri/Documents/Gerontologisen%20hoitotieteen%20p%c3%a4iv%c3%a4%2022032016_final.pdf
http://www.utu.fi/fi/yksikot/med/yksikot/hoitotiede/tapahtumakalenteri/Documents/Gerontologisen%20hoitotieteen%20p%c3%a4iv%c3%a4%2022032016_final.pdf
http://www.utu.fi/fi/yksikot/med/yksikot/hoitotiede/tapahtumakalenteri/Documents/Gerontologisen%20hoitotieteen%20p%c3%a4iv%c3%a4%2022032016_final.pdf
http://videonet.fi/web/vm/20160406/
https://www.thl.fi/fi/web/ikaantyminen/palvelujen-ja-hoidon-laatu/rai-vertailukehittaminen/rai-vertailukehittamisen-seminaarit/rai-seminaarit-201
https://www.thl.fi/fi/web/ikaantyminen/palvelujen-ja-hoidon-laatu/rai-vertailukehittaminen/rai-vertailukehittamisen-seminaarit/rai-seminaarit-201
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vertailukehittamisen-seminaarit/rai-seminaarit-201+  
 
+ video youtubessa: 
https://www.youtube.com/watch?v=_aMJFp_-Shw 

 

14.4. Hoito- ja kuntoutuslaitosten 
johtajat 

Esitys + käsittely 

15.4  Perusterveydenhuollon hoitotyön 
johtajien päivät 

Kärkihankkeen yleisesittely 

16.5.  Helsingin Demarinaiset & 
kansanedustaja Ilmari Nurmisen 
järjestämä tilaisuus 

Kärkihankkeen & rahoitushaun yleisesittely; 
tapahtumatiedot: 
http://www.perhehoitoliitto.fi/files/1236/Kutsu_ikaihmi
sten_perhehoitoseminaari.pdf  

16.5. Kärkihankkeen info- & 
verkostoitumistilaisuus 

Rahoitushaun yleisesittely & Q&A -sessio: 
http://videonet.fi/web/stm/20160516/  

18.-
19.5. 

THL: TERVE-SOS Kärkihankkeen yleisesittely/PosterI 

19.5. Gerometron (1. kauden päätös-) 
seminaari 

Kärkihankkeen & rahoitushaun yleisesittely; 
tapahtumatiedot: 
http://www.socca.fi/tapahtumat/tapahtumahaku/gero
metron_kauden_loppuseminaari.128.html  

25.5. Perhehoitoliitto ry: Tunne perhehoito 
- ikäihmisten perhehoidon seminaari 

Kärkihankkeen yleisesittely 

25.5 Pirkanmaan omaishoitajat 
kansanedustaja Ilmari Nurmisen 
tilaisuudessa 

Kärkihankkeen yleisesittely 

30.5. Kärkihankkeen info- & 
verkostoitumistilaisuus 

Rahoitushaun yleisesittely & Q&A -sessio: 
http://videonet.fi/web/stm/201605/  

2.6 EETU ry:n kevätkokous Kärkihankkeen yleisesittely 

9.6-
10.6 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan 
ergonomiaverkoston seminaari, 
Kouvola 

Kärkihankkeen esittely ja tiedotus muutosagenteista, 
http://www.sotergo.fi/ 

17.6 Kohti kaksitahti-Suomea? Työurien 
pidennys, eläköitymisen polut ja 
eriarvoistuva vanhuus-hankke 

Tampereen yliopisto, terveystieteen yksikkö, 
tutkijatohtori Anna Siukolalle ja professori Clas-Håkan 
Nygårsille esitelty hanketta ja ehdotettu lisäämään 
tutkimuskysymyksiin omaishoitonäkökulma 
http://www.uta.fi/hes/tutkimus/tutkimusryhmat/Tyoter
veys/ikaantyminen-ja-tyo/kaksitahti.html 

19.-
22.6. 

23rd Nordic Congress on 
Gerontology 

Kärkihankkeen yleisesittely/Poster 

29.8. Valvanne-symposium, Lahti Esitys + keskustelu 

7.9. ILPN, Lontoo Esitys + keskustelu (englanniksi) 

27.9. Eduskunta, SOTE-valiokunta Esitys + keskustelu 

28.9 HTTS & Turun yliopisto: XIV 
Kansallinen hoitotieteellinen 
konferenssi/Hoitotiede - vahva ja 
vapaa  

Esitys ja posteri 

4.10. Maakuntakierros, Lappeenranta Esitys + keskustelu  
Lisätietoa: https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-
asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-
ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-
omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit  

 
+ Mediatilaisuus 
 

5.10 Maakuntakierros, Mikkeli Esitys+ keskustelu  
Lisätietoa: https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-
asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-

https://www.thl.fi/fi/web/ikaantyminen/palvelujen-ja-hoidon-laatu/rai-vertailukehittaminen/rai-vertailukehittamisen-seminaarit/rai-seminaarit-201
https://www.youtube.com/watch?v=_aMJFp_-Shw
http://www.perhehoitoliitto.fi/files/1236/Kutsu_ikaihmisten_perhehoitoseminaari.pdf
http://www.perhehoitoliitto.fi/files/1236/Kutsu_ikaihmisten_perhehoitoseminaari.pdf
http://videonet.fi/web/stm/20160516/
http://www.socca.fi/tapahtumat/tapahtumahaku/gerometron_kauden_loppuseminaari.128.html
http://www.socca.fi/tapahtumat/tapahtumahaku/gerometron_kauden_loppuseminaari.128.html
http://videonet.fi/web/stm/201605/
http://www.sotergo.fi/
http://www.uta.fi/hes/tutkimus/tutkimusryhmat/Tyoterveys/ikaantyminen-ja-tyo/kaksitahti.html
http://www.uta.fi/hes/tutkimus/tutkimusryhmat/Tyoterveys/ikaantyminen-ja-tyo/kaksitahti.html
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit
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ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-
omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit  

 
+ Mediatilaisuus 
 

7.10. Maakuntakierros, Kouvola Esitys + keskustelu 
Lisätietoa: https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-
asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-
ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-
omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit  

 
+ Mediatilaisuus 

 

12.10 Eduskunta, sosiaali- ja 
terveysvaliokunta 

Esitys + keskustelu 
 

12.10 Professio, Kuntoutus, Finlandiatalo Esitys + keskustelu 

14.10 Maakuntakierros, Helsinki Esitys + keskustelu (stream) 
Lisätietoa: https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-
asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-
ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-
omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit  

 
+ Mediatilaisuus 
 

17.10 Maakuntakierros, Rovaniemi Esitys + keskustelu (stream) 
Lisätietoa: https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-
asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-
ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-
omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit  

 
+ Mediatilaisuus 
 

18.10 Maakuntakierros, Jyväskylä Esitys + keskustelu 
Lisätietoa: https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-
asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-
ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-
omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit  

 
+ Mediatilaisuus 
 

19.10 Maakuntakierros, Kuopio Esitys + keskustelu 
Lisätietoa: https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-
asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-
ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-
omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit  

 
+ Mediatilaisuus 
 

21.10 Hyvinvointi Hackathon, Helsinki Esitys + keskustelu+mentorointi+tuomarointi 
Lisätietoa: http://hyvinvointihack.fi/ratkaisut-solutions-
2016/ 

https://www.youtube.com/watch?v=8fI9NukHjuc&featu
re=youtu.be 

 
 

26.10 Maakuntakierros, Kajaani Esitys + keskustelu 
Lisätietoa: https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-
asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-

https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit
http://hyvinvointihack.fi/ratkaisut-solutions-2016/
http://hyvinvointihack.fi/ratkaisut-solutions-2016/
https://www.youtube.com/watch?v=8fI9NukHjuc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8fI9NukHjuc&feature=youtu.be
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit
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ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-
omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit  

 
+ Mediatilaisuus 
 

27.10 Maakuntakierros, Joensuu Esitys + keskustelu 
Lisätietoa: https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-
asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-
ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-
omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit  

 
+ Mediatilaisuus 
 

2.11 HUS, Peijaksen sairaala - Vanhus 
päivystyksessä 

Esitys + keskustelu 
 

3.11 Maakuntakierros, Kokkola Esitys + keskustelu 
Lisätietoa: https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-
asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-
ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-
omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit  

 
+ Mediatilaisuus 
 

8.11 Maakuntakierros, Turku Esitys + keskustelu 
Lisätietoa: https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-
asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-
ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-
omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit  

 
+ Mediatilaisuus 
 

10.11 Parasta aikaa, Tehy, Finlandiatalo 2 esitystä + keskustelu 
http://www.parastaaikaa.fi/materiaalit/ 
 

11.11 Maakuntakierros, Oulu Esitys + keskustelu 
Lisätietoa: https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-
asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-
ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-
omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit  

 
+ Mediatilaisuus 
 

11.11 SPR Omaishoidon tukitoiminnan 
koordinaatioryhmän seminaari 

Kärkihankkeen yleisesittely painopisteenä omaishoidon 
hankkeet ja järjestöjen osallistumismahdollisuudet 

14.11 Maakuntakierros, Tampere Esitys + keskustelu 
Lisätietoa: https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-
asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-
ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-
omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit  

 
+ Mediatilaisuus 
 

17.11 Maakuntakierros, Vaasa Esitys + keskustelu (ruostikielinen + stream) 
Lisätietoa: https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-
asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-
ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-
omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit  

 
+ Mediatilaisuus 
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https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit
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https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit
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18.11 Maakuntakierros, Seinäjoki Esitys + keskustelu 
Lisätietoa: https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-
asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-
ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-
omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit  

 
+ Mediatilaisuus 
 

25.11 Maakuntakierros, Lahti Esitys + keskustelu 
Lisätietoa: https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-
asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-
ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-
omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit  

 
+ Mediatilaisuus 
 

1.12. Maakuntakierros, Järvenpää Esitys + keskustelu 
Lisätietoa: https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-
asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-
ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-
omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit  

 
+ Mediatilaisuus 
 

2.12 Maakuntakierros, Pori Esitys + keskustelu 
Lisätietoa: https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-
asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-
ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-
omaishoitoa-i-o-/julkaisut-ja-materiaalit  

 
+ Mediatilaisuus 
 

   

   

Projektiryhmän jäsenten (pl. STM:n virkamiesten) esiintymiset 

3.5 THL: Iäkkäät, vammaiset ja 
toimintakyky –yksikön 
kehittämispäivä 

Kärkihankkeen yleisesittely ja THL:n rooli 

17.5 THL: RAI-erityisasiantuntija 
valmennusohjelma 

Kärkihankkeen yleisesittely 

   

Ohjausryhmän jäsenten (pl. STM:n virkamiesten) esiintymiset 

18.2. Keski-Suomen sote 
koordianaatioryhmä 

Kärkihankkeen yleisesittely (Tuija ) 

25.2. Keski-Suomen SOTE 2020-
hankkeen ohjausryhmä 

Kärkihankkeen yleisesittely (Tuija) 

4.3.  Petäjäveden vanhustyön 
johtoryhmä 

Kärkihankkeen yleisesittely (Tuija) 

9.3. Laukaan vanhuspalvelujen 
kehittämispäivä 

Kärkihankkeen yleisesittely (Tuija) 

10.3. Laukaan perusturvalautakunta Kärkihankkeen yleisesittely (Tuija) 

14.3. Keski-Suomen vanhuspalvelujen 
työryhmän kokous 

Kärkihankkeen yleisesittely (Tuija) 

7.4. Keuruun vanhuspalvelujen 
johtoryhmä 

Kärkihankkeen yleisesittely (Tuija) 

13.4. Keski-Suomen sotejohdon 
työkokous 

Kärkihankkeen yleisesittely (Tuija) 
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19.4. Saarikan kuntouspilotin 
päätösseminaari 

Kärkihankkeen yleisesittely (Tuija) 

21.4. Keuruun vanhusneuvosto Kärkihankkeen yleisesittely (Tuija) 

10.6. Keski-Suomen kärkihankehaun 
käynnistys kokous 

Kärkihankkeen yleisesittely + hakujulistus (Tuija) 

15.6. Jyväskylän kaupungin 
vanhuspalvelujen 
kehittämispäivä 

Kärkihankkeen yleisesittely + hakujulistus (Tuija) 

16.6. Jyväskylän perusturvalautakunta Kärkihankkeen yleisesittely + hakujulistus (Tuija) 

3.8. Keski-Suomen hankehaun 
hakukonsortio seminaari 

Kärkihankkeen yleisesittely + hakujulistus (Tuija) 

   

22.1. Perhehoitoseminaari Kokkola Kärkihankkeen lyhyt esittely (Maria) 

27-
29.1. 

KeVa-perhehoidon 
kouluttajakoulutus Jyväskylä 

Kärkihankkeen lyhyt esittely (Maria) 

16-
18.2. 

Ikäihmisten perhehoidon 
kouluttajakoulutus Jyväskylä 

Kärkihankkeen lyhyt esittely (Maria) 

12.4. Ikäihmisten perhehoito Etelä-
Savossa, Mikkeli 

Kärkihankkeen lyhyt esittely (Maria) 

14.4. Mentorikoulutus Kitee Kärkihankkeen lyhyt esittely (Maria) 
 

20.4. Mentoritoiminnan 
kehittämispäivä, Tampere 

Kärkihankkeen lyhyt esittely (Maria) 

23.4. Perhehoitoliiton liittokokous, 
Jyväskylä 

Kärkihankkeen lyhyt esittely (Maria) 

31.5. Kodista kotiin -koulutuspäivä 
Kolari 

Kärkihankkeen lyhyt esittely (Maria) 

6-7.6. ikäihmisiä hoitavien 
perhehoitajien virkistys- ja 
koulutuspäivät, Pori 

Kärkihankkeen lyhyt esittely (Maria) 

24-25.8 KeVa-perhehoidon 
koulutuspäivät, Tampere 

Kärkihankkeen lyhyt esittely (Maria) 

31.8.  Perhehoidon 
Tietopakettikoulutus, Oulu 

Kärkihankkeen lyhyt esittely (Maria) 

6.9. 
 
 

Perhehoidon 
Tietopakettikoulutus, Mikkeli  

Kärkihankkeen lyhyt esittely (Maria) 

14-
16.9. 

Ikäihmisten perhehoidon 
kouluttajakoulutus, Jyväskylä 

Kärkihankkeen lyhyt esittely (Maria) 

29-
30.9. 

Ikäihmisten perhehoidon valtak. 
koulutuspäivät, Jyväskylä 

Kärkihankkeen lyhyt esittely (Maria) 

24-
26.10 

Mentorikoulutus Jyväskylä Kärkihankkeen lyhyt esittely (Maria) 

10.11 Parasta aikaa -koulutuspäivä 
Helsinki 

Kärkihankkeen lyhyt esittely (Maria) 
 

15.11 Ikäihmisten perhehoitoseminaari 
Hämeenlinna 

Kärkihankkeen lyhyt esittely (Maria) 
 

 
 
 

ESITTELYT KOTIMAISISSA & KANSAINVÄLISISSÄ TAPAHTUMISSA 

 
- THL/TERVE-SOS: Hyvinvoinnin uusi maailma 18.–19.5.2016 
- Nordic Gerontological Federation & University of Tampere/23rd Nordic Congress on 

Gerontology: Good Ageing - Better Society 19.-22.6.2016 
- London School of Economics and Political Science (LSE)/International Long-term Care Policy 

Network: International Conference 6.-7.9.2016 
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- HTTS & Turun yliopisto: XIV Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi/Hoitotiede - vahva ja 
vapaa 28.–29.9.2016 

 
 
Valmisteilla 

- 21st IAGG World Congress July 23-27, 2017 in San Francisco  Proposal for symposium 
 
 

KIRJOITUKSET 
- Vanhustyö 7/2015: Harppauksin kohti uutta iäkkäiden palveluissa - hallitusohjelma kirittäjänä 

(ss. 6-7) 
- Perhehoito -lehti 02/2016: Pääkirjoitus (s.6), Valmiina parrasvaloihin  (SS.12-17),  03/2016: 

Kolumni (s. 11), 4/2016, Tehdään eikä ruikuteta (s. 26), 05/2016 : Perhehoitoliitto ja 
perhehoitajat / sijaisvanhemmat mukana kehittämistyössä (s. 17) ja 6/2016. Perhehoito 
virkistää (s. 19-21) 

- Lähellä -lehti  artikkeli tulossa 
 
 
Kirjoitukset verkossa 
 
Blogit/Päivi Voutilainen 

- 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – NYT! 9.4.2016 
- Koti- vai laitoshoitoa? Vai jotain ihan muuta? 28.2.2016 
- Ikäystävällisen yhteiskunnan rakennuspuita 24.1.2016 

 
THL:n toteuttama verkkoviestintä syksyllä 2016 
 
Maakunnittaiset I&O nettisivut, 30.11.2016 mennessä 27 800 kävijää. 
Twitter-viestintä, 72 000 impressiota. 
Facebook-kamppanja maakuntakierroksen tiedottamisessa, josta ohjautui 782 kävijää I&O nettisivuille. 
Suoratiedote sähköpostilla n. 3000 vanhuspalvelulain mukaiseen toimiyksikköön.   
 
STM:n ja THL:n toteuttamat maakuntakierrokset: 
 
Kaikkiaan 2000 ilmoittautunutta osallistujaa. 
Kierrosten esitysmateriaalia ladattu 4500 kertaa, (huom. osasta materiaalista ei lataustietoja)  
Kierroksista videoitu kolme tilaisuutta, joita katsottu netissä yli 400 kertaa. 
  

http://blogit.savonsanomat.fi/virkanaisen-tyoelamaa/10-9-8-7-6-5-4-3-2-1/
http://blogit.savonsanomat.fi/virkanaisen-tyoelamaa/koti-vai-laitoshoitoa-vai-jotain-ihan-muuta/
http://blogit.savonsanomat.fi/virkanaisen-tyoelamaa/enemman-ikaystavallisyytta-kiitos/
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Liite 3. Vuosikello 2016. 

 

VUOSI 2016 tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu Yhteensä

Hankesalkkuraportointi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

KIEKU-kohdennus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Hankesuunnitelma 1

KICK-OFF seminaari 21.3. 1

KAAPO-mallinnus

Kotihoito-mallinnus

Omaishoitomallinnus

Hakujulistus + hakumateriaalit 1

Hakuaika: hankkeet 

Hakuaika: muutosagentit

Hakuseminaarit 16.5, 30.5. 2

Nettiklinikat hakijoille 6,6, 13.6, 27.6 8.8, 15.8, 22.8 6

Hankkeiden arviointi ja päätökset 12.10.

Arviointipaneeli 12.9. 1

Valtionavustuspäätökset 19 + 8

hakijoille palauteseminaarit 4.11, 7.11 2

Muutosagenttitapaamiset 30.9. 9.12. 2

Maakuntakierrokset 4.10, 5.10, 7.10, 14.10, 17.10, 18.10, 19.10, 26.10, 27.103.11, 8.11, 11.11, 14.11, 17.11, 18.11, 25.11,1.12, 2.12 18

Mediatilaisuudet 21.3. 4.10, 5.10, 7.10, 14.10, 17.10, 18.10, 19.10, 26.10, 27.113.11, 8.11, 11.11, 14.11, 17.11, 18.11, 25.11,1.12, 2.13 19

Tiedotteet 21.3. 16.5. 4.10, 5.10, 7.10, 14.10, 17.10, 18.10, 19.10, 26.10, 27.123.11, 8.11, 11.11, 14.11, 17.11, 18.11, 25.11,1.12, 2.14 21

I&O-hankesivut

Ekstranet

Tiimikokoukset 25.1. 8.2,16,2, 20.2,29.2 7.3,23.3 8.4.-22.4 2.5, 12, 23.5 2.6, 6.6,  13.6. 8.8, 22.8 5.9, 19.9,26.9.3.10,10.10.24.10, 31.107.11,21.11,28.11 7.11, 12.11 29

Projektiryhmä 13.1, 27.1 10.2, 24.2 9.3, 23.3 13.4, 20.4 13.5, 25.5 8.6. 31.8. 28.9. 26.10. 9.11. 14.12. 16

Ohjausryhmä 28.1. 11.3. 28.4. 18.8. 22.9. 30.11. 6

Tieteellinen neuvosto 4.5. 10.6. 17.8. 3

Ministeriötapaamiset 18.1. 31.3., 5.8.

Muutosagenttitapaamiset 30.9. 9.12. 2

Muutosagenttien toimintasuunnitelmat 18

Arviointi: hankkeet ja MA:t

Muistiaktiivit 4.2.

SGF 10.3.

Sairaanhoitajapäivät 10.3.

Vanhusneuvostopäivät (STM Ja YM) 6.4.

RAI-seminaari, THL 7.4.

Hollanti_ Alzheimer ja Hogeweig 9.-11.5

Terve-Sos, Seinäjoki 18.-19.5

NKG, Tampere 20.6-22.6.

ILPN, Lontoo 5.-7.9.

Kuntamarkkinat 14.9-15.9.

CEN, Qol, Bryssel 19.9.

Hoitotiedepäivät 29.9.

Professio - kuntoutus 12.10.

Hyvinvointi Hackathon 21.-22.10

Parasta aikaa - tehy 10.11.

STM/THL TUSO

THL/STM toimeksiantosopimus ja seuranta

10.5.-31.8.

10.5.-31.8.


