
Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja 

vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 

(I&O)
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HALLITUKSEN KÄRKIHANKKEET STM:SSÄ

I&O kärkihankkeen esittely

Enemmän terveyttä ja hyvinvointia

Palvelut asiakaslähtöisiksi

Edistetään terveyttä 

ja hyvinvointia sekä 

vähennetään 

eriarvoisuutta

Toteutetaan lapsi-

ja perhepalvelujen 

muutosohjelma

27 M€
Kehitetään 

ikäihmisten kotihoitoa 

ja vahvistetaan 

kaikenikäisten 

omaishoitoa

Osatyökykyisille tie 

työelämään
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Palveluissa havaittuja puutteita  2015

Iäkkäiden palvelujärjestelmä

• järjestelmä on pirstaleinen

• rakenne ei ole uudistunut kansallisten tavoitteiden 
mukaiseksi

• hyvät käytännöt leviävät hitaasti ja alueelliset erot ovat 
suuria  

Omaishoito

• toteutuu alueellisesti vaihtelevasti

• omaishoitoa tukevia palveluja tarjotaan liian vähän  ja 
ne ovat yksipuolisia

I&O kärkihankkeen esittely
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Palvelujärjestelmä omaishoitoperheen silmin

I & O -kärkihankkeen esittely

Veteraanikuntoutus

avo/laitos

Apuvälineet

asunnon muutostyöt

apuvälineyksikkö/

toimintaterapeutti

Pkl:n

Muisti-

hoitaja

Invaparkkioikeus

Poliisi

Päivä-

toiminta

Jalkahoito

Hammashoito

Maistraatti

edunvalvonta

Järjestöjen ja 

yksityiset palvelut:

- kotipalvelu

- Senioripysäkki

- omaishoitoyhdistykset

- fysioterapia

- lääkärit 

Dementia-

neuvoja

Ateriapalvelu

Verottaja:

- kotitalousvähennys

- veronmaksukyvyn vähennys

Pankki

- valtuutus

- juristit

Ravintoneuvonta 

ravitsemusterapeutti

Apteekki

farmaseutti

= lääkärin lähete/lausunto 

tarvitaan asian/palvelun 

hakemiseksi

Lähde: Saarenheimo & Pietilä 2006 mukaeltu

Omaishoidontuesta 

vastaava

Kotihoito/-KSH

-siivous, pyykki

- kauppa-asiat

- hälytyspalvelut

- lääkityksen seuranta

Omahoitovälinejakelu

Fysioterapia

Erikoislääkäri

KELA: 

-lääkekorvaukset

- hoitotuki

- asumistuki

- sopeutumisvalmennus

- kuntoutus

LAH-hoitojaksot

Vanhuspalvelujen

sosiaalityöntekijä

Kuljetuspalvelut

Terveyden-

hoitaja

Veteraani-

toimisto

TERVEYSKESKUS-

LÄÄKÄRI

OMAISHOITO-

PERHE
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I&O KÄRKIHANKKEEN TAVOITTEET

lisätä terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaavia 
palveluja, monialaista kuntoutusta ja erilaisia asumisen 
vaihtoehtoja

kehittää iäkkäidenihmisten kotiin annettavien palvelujen 
määrää ja sisältöä

kehittää asiakas- ja palveluohjausta

lisätä ikäihmisten perhehoitoa

juurruttaa omais- ja perhehoitajien jaksamista tukevia 
käytäntöjä

lisätä ikääntyneen väestön osallisuutta
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I&O KÄRKIHANKKEEN TEEMAT

I&O kärkihankkeen esittely

Keskitetty

alueellinen

asiakas- ja

palveluohjaus

Iäkkäille ja omaishoitajille yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut

ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut.

Toimiva

kotihoito

Asumisen ja

palvelun

yhdistäminen

Omais- ja

perhehoito
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I&O KÄRKIHANKKEEN MUUTOSAGENTIT

alueellisen iäkkäiden yhteen sovitetun 
palvelukokonaisuuden rakentaminen ja juurruttaminen 

muutokseen innostaminen 

tietoon perustuva ohjaus muutoksen läpiviemiseksi 

asiakas- ja palveluohjauksen ja kotihoidon tuki

Asumisen ja omais- ja perhehoidon tukeminen

kotiutuksen ja kuntoutuksen mallit

iäkkään väestön osallistaminen suunnitteluun

I&O kärkihankkeen esittely
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19 MUUTOSAGENTTIA 18 MAAKUNTAA

I&O kärkihankkeen esittely

Muutosagentin työn 

tuloksena on kirjallinen 

ja alueen toimijoiden 

hyväksymä toiminta-

suunnitelma iäkkäiden 

elämisen ja palveluiden 

yhdistämisestä maa-

kunnassa sisältäen 

toimintasuunnitelman 

toteutumisen seurannan 

(vrt. VaPL 980/2012, 5§). 

ANU 

OLKKONEN-NIKULA

LIISA 

NIIRANEN

JOHANNA 

LOHTANDER

KIRSI 

KIVINIEMI

ANNUKKA KUISMIN
SOILI PARTANEN

MARITTA HAAVISTO

RITA

OINAS
EIJA 

TOLONEN

PÄIVI 

TIKKANEN

PIRJO 

REHULA

TUULA 

KIVINIEMI

IRMA 

AHOKAS-

KUKKONEN

TUIJA 

KOIVISTO

ANU 

KALLIO

PIA 

VÄHÄKANGAS

LIISA 

AHONEN

TOMMI 

REIMAN

MERJA 

TEPPONEN

ANNELI 

SAARINEN



Kotona 

asumista 

tukevien 

palvelujen 

kehittäminen
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I&O:N MAAKUNNALLISET KOKEILUT

I&O kärkihankkeen esittely

Toimivan kotihoidon kokeilut
Keski-Suomi Eeva-Liisa Saarman

Lappi Lahja Harju

Siunsote Soile Syrjäläinen

Keskitetty asiakas- ja

palveluohjaus - KAAPO
Kymenlaaks o Marjut Kettunen

Pirkanmaa Essi Mäki-Hallila

Varsinais-Suomi Johanna Ritvanen

Omaishoidon juurruttamiskokeilut
Jaana Koinsaari

Essote

Eksote

Kainuu

Asumisen ja palvelun kokeilu
Markku Partanen

Aalto yo

Porvoo

Lapinjärvi

Savitaipale
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TOIMIVA KOTIHOITO

I&O kärkihankkeen esittely

Akuutti-

tilanteiden

toiminta-

malli

24/7-

palvelu

Henkilöstö

mukana

kehittämässä

Kuntouttava

toiminta-

malli
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KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUS - KAAPO

I&O kärkihankkeen esittely

palveluiden

VIESTINTÄ MATALAN KYNNYKSEN 

NEUVONTAPALVELUT

ASIAKAS- JA 

PALVELUOHJAUS

KOORDINAATIO,

SEURANTAA
s
ia

k
a
s
m

ä
ä
rä

k
a
s
v
a
a

Ikääntynyt väestö

Yhden luukun periaate: tietoa, neuvontaa, 

palvelutarpeen arviointia ja ohjausta palveluihin

Järjestöt ja

vapaaehtoistyö, 

asuminen, 

liikenne, kulttuuri

ym. tietoa

Muisti- ja 

monisairaat, 

useita tukia ja 

palveluja

käyttävät

Iäkkäät

henkilöt



Kaikenikäisten 
omaishoito 
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OMAISHOIDON JUURRUTTAMISKOKEILUT

I&O kärkihankkeen esittely

Vammaisen

lapsen omais-

hoidon malli

Muistisairaan

omaishoito

yhteistyönä

-malli

Päihde- ja mielen-

terveyskuntoutujien

omaishoidon malli
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Kaikenikäisten 
omaishoito 
Asuminen ja palvelu 
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ASUMISEN JA PALVELUN KOKEILU

I&O kärkihankkeen esittely

Aalto-yliopiston

Arkkitehtuurin laitoksen

Sotera-instituutti:

Toimintamallien mallinnus

kaikkien käyttöön

Lapinjärvi, myös

ikäihmisten keskusta:

Täytyy-konseptin talo-

/tilatyyppi, käytännössä

modulaarinen ja toistettava

rakennusratkaisu

Tuloksia ja kokemuksia

Porvoo-kortteli

Kytkeytyminen palvelu-

rakenteeseen ja ulkoisesti

lähialueen palveluiden ja 

resurssien verkostoihin

Savitaipale, Kyläpiha:

Välittömät lähialueet ja 

sisäisen integraation

vahvistaminen
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I&O KÄRKIHANKKEEN TILANNE

2016 2017 2018 2019 2020

I&O -kärkihanke,

STM

Valmistautuminen, 

linjaukset,  haut, 

arvioinnit

Toteutus ja

tuki….

Toteutus, tuki ja 

seuranta,

Rahoitus päättyy

Seuranta 15.4.2019, 

tulosten levittäminen

Maakunnat ja 

SOTE aloittavat

Seuranta

Muutosagentit (19, 

18 maakuntaa + 

pääkaupunkiseutu)

Haut, aloitus 1.10. …Toteutus ja

tuki….

….Tulos: Yhteen 

sovitettu palvelu-

kokonaisuus

Juurrutus,

yhteensovittaminen, 

seuranta

Seuranta

KAAPO (3 

maakuntaa)

Haut, valmistautumi-

nen; 1.11. 

1.1.  31.11

juurrutus

Juurrutus, 

levittäminen,

seuranta

Seuranta

Kotihoito (3 

maakuntaa)

-”- -”- -”- -”- Seuranta

Omais- ja perhehoito 

(3 maakuntaa)

-”- -”- -”- -”- Seuranta

Asuminen ja palvelu 

(3 kuntaa)

-”- -”- -”- -”- Seuranta

I&O-hankkeen

ulkoinen arviointi



Nimi

s-posti

stm.fi/io

#ikiomat

#kärkihanke

I&O kärkihankkeen 
esittely


