
Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja 

vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 



”Ei tehtävämme 

tulevaisuuden suhteen ole 

ennustaa, vaan tehdä se 

mahdolliseksi” 



Kärkihanke 

toteutetaan, 

koska… 



Korjaustoimiin on tarvetta 

• Iäkkäiden palvelujärjestelmä on pirstaleinen, sen 

rakenne ei ole uudistunut kansallisten tavoitteiden 

mukaiseksi, hyvät käytännöt ovat levinneet hitaasti ja 

alueelliset erot pysyneet suurina. 

• Omaishoito toteutuu alueellisesti vaihtelevasti ja 

omaishoitoa tukevia palveluja tarjotaan liian vähän ja 

ne ovat yksipuolisia. 

 

 



Suomen väestössä iäkkäiden määrä kasvaa, 

etenkin iäkkäimmät ikäryhmät  

Tähän on varauduttava! 

Iäkkäiden määrän kasvua 

PALJON olennaisempaa 

palvelujen tarpeen kannalta on 

kuitenkin se, missä kunnossa me 

ikäännymme!  



Kustannusten kasvua on mahdollista hillitä  
a) muuttamalla  palvelujen rakennetta; b) kehittämällä 

kotihoidon sisältöä & c) vahvistamalla omais- & perhehoitoa 
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Iäkkäiden säännöllisesti käyttämien 

palvelujen kustannukset (2013) 



Näistä 

lähtökohdista on 

asetettu 

kärkihankkeen 

tavoitteet… 



Iäkkäille ja omaisille yhdenvertaisemmat,  

paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua 

hillitsevät palvelut 

Lisäämme mahdollisimman 

terveen & toimintakykyisen 

ikääntymisen turvaavia 

palveluja sekä monialaista 

kuntoutusta 

Kehitämme iäkkäiden 

ihmisten kotiin annettavien 

palvelujen määrää ja 

sisältöä 

Juurrutamme omais- ja 

perhehoitajien jaksamista 

tukevia käytäntöjä 

Luomme ja kokeilemme erilaisia toimintamalleja 



Tähän mennessä 

tehtyä 



Etunimi Sukunimi 
10 

                   

Hankesuunnitelma 
valmisteltiin 

Organisoiduttiin: 
ohjaus- & 

projektiryhmät  

Tehtiin rekrytoinnit 

Hallitus hyväksyi 
hankkeen linjaukset 

Kotihoidon jaos 
määritti toimivan 

kotihoidon sisällön 
 mallinnus 

Omaishoidon mallit 
paikannettiin  

 

Kokeilut suunniteltiin 
mallinnuksen pohjalta 

Rahoitushaku 
valmisteltiin & 
käynnistettiin 

Tieteellinen neuvosto 
aloitti toimintansa 

      Elo-joulukuu                       Tammi-maaliskuu                Maalis-toukokuu                           

      2015                                      2016                                      2016   
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      Touko-elokuu                       Syyskuu                               Lokakuu                           

      2016                                      2016                                      2016   

Rahoitushaku 
kokeiluihin 

Muutosagentit 
haussa 

Rahoitusratkaisut  

Muutosagentit 
aloittavat toimintansa 

Kokeilut käynnistyvät 

Aluekierrokset 
käynnistyvät 



Kärkihankkeen toimintamalli 

 

 
  KÄYNNISTÄMISAVUSTUS: Muutosagentti kaikkiin maakuntiin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKEILUJA yhden tai useamman 

maakunnan alueella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKEILUJA yhden tai useamman maakunnan 

alueella 



Muutosagentin tehtävät 
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kotihoitoa ja vahvistetaan 
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 alueellisen iäkkäiden yhteen sovitetun palvelukokonaisuuden 
rakentaminen ja juurruttaminen  

 muutoksen johtaminen  

 maakunnan toimijoiden muutokseen innostaminen & motivointi 

 tietoon perustuvan muutoksen johtaminen hallitsemalla alueellinen 
tietoperusta ja ymmärtämällä alueen historiallinen kehitys  

 I&O -kärkihankkeen kokeilujen tuki niillä alueilla, joissa niitä on. 

  

Muutosagentin työn tuloksena on kirjallinen ja alueen toimijoiden 
hyväksymä toimintasuunnitelma iäkkäiden elämisen ja palveluiden 
yhdistämisestä maakunnassa sisältäen toimintasuunnitelman toteutumisen 
seurannan (vrt. VaPL 980/2012, 5§).  

 



Onnistumisen mahdollisuutesi 

minkä tahansa asian suhteen 

on helppo mitata:  

kuinka paljon uskot itseesi? 

 

-Robert Collier 



4.10.2016 

Webropol -kyselyn 

pikayhteenveto  

Muutosagentit 



Millaisia valmiuksia osaamisesi ja 

kokemuksesi antaa muutoksen läpiviemiseksi? 

 Kaikilla vastaajilla on laaja osaaminen ja kokemus 

muutoksen läpiviemiseksi 

 Kokemukset sosiaali- ja terveyspalveluiden eri 

tehtävissä, hankkeissa ja muutoksen johtamisessa 

luovat erinomaisen pohjan työlle 

 Kysymys: Miten voimme hyödyntää ja jakaa 

toistemme vahvuuksia, osaamista ja kokemusta 

muutosagenttien verkostossa? 



Mitä ja millaista tietoa kaipaat muutoksen 

toteuttamisen tueksi? 

 



Mitä ja millaista valmennusta kaipaat 

muutoksen toteuttamisen tueksi? 

 



Milloin valmennusta tulisi järjestää? 

 Säännöllisesti, alussa tiheämmin n. kerran 

kuukaudessa 

 ” Tuttuihin ihmisiin on helpompi ottaa yhteyttä kuin 

vieraisiin” 

 ”Olisi mielenkiintoista päästä vierailemaan kaikissa 

18 maakunnassa ja niin että alueen agentti kertoisi 

oman maakuntansa ikääntyneiden asioista ja 

hoitoprosesseista yms.” 



Mitä välineitä kaipaat muutoksen toteuttamiseksii? 

(työalusta esim. nettisivut, keskustelupalstat tmv.) 

 Keskustelupalsta 

 Yhteinen työtila 

 Maakunnalle omat nettisivut 

 Kaikille yhteinen julkinen Facebook-profiili nopeaan viestintään 

 Muutosagenttien ajankohtaissivu STM:n sivuilla 

 Snapchat 

 Twitter 

 Skype-palaverit 

 Moodle tai vastaava materiaalien jakoa varten 

 Webropol 

 Suljettu Facebook-ryhmä 

 Some, mutta huomioidaan myös muut viestintävälineet kohderyhmä 
huomioiden 

 Ota kantaa 

 Tietopankki näyttöön perustuvasta tiedosta, tilastoista ym. 

 

 Innokylää ei kannatettu 



Miten hallitset kuormittavia ja stressaavia 

tilanteita? Millaista tukea kaipaat näissä 

tilanteissa? 

 Vertaistuki  

 Työnohjaus 

 Sparraaja 

 ”Tuki tulee siitä, että tietää mihin voi ottaa yhteyttä, 

kun siltä tuntuu” 

 ”Selkeät tavoitteet ja aikataulut ym. edesauttavat 

tilanteiden hallintaa” 

 



Miten muuten voimme tukea työtäsi 

muutosagenttina? 

 Selkeät tavoitteet, selkeää tiedottamista ja asioiden 
ennakointia 

 Mahdollisuus osallistua esim. soteen liittyviin koulutuksiin 

 Rakentava ja suora palaute ja lupa kysyä: mahdollisuus 
ottaa yhteyttä ministeriön virkamiehiin, tarvittaessa heidän 
jalkautuminen maakuntiin agentin tueksi 

 Muutosagenttien hyödyntäminen valtakunnallisessa 
suunnittelussa 

 Hyvän ilmapiirin luominen ja ylläpitäminen, 
vuorovaikutukseen kannustaminen 
muutosagenttiverkostossa 

 Faktatietoa saatavilla maakuntien ja kuntien tarpeet 
huomioiden 

 Tuki viestintään 



Muut kommentit ja toiveet 

 Vastauksista huokui innostunut odottamisen 

tunnelma 

 Lisätietoa kaivattiin maakuntakierroksesta ja 

muutosagentin puheenvuorosta siellä 

 Myös rahoituspäätösten aikataulua tiedusteltiin 



Viestinnästä… 



Muutosagentit viestijöinä 
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 Maakuntien ykkösviestijöitä I&O -kärkihankkeessa, 

toivotaan aktiivista osallistumista keskusteluun eri 

foorumeilla 

– tapahtumat 

– some (esim. twitter, fb) #ikiomat 

– kirjoitukset ja haastattelut, blogit 

– videot 

 

 Muutosagentit esitellään maakuntakierroksella sekä 

hankkeen verkkosivuilla syksyn aikana 

 

 

 



Viestinnän tukea muutosagenteille 
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 Perusmateriaalia kärkihankkeesta saatavilla STM:stä  

– yleisesitteet (haitariesite) 

– ppt-esitykset (sekä ppt-pohja että valmiit esitykset 

perustiedoilla) 

 Kärkihankkeen verkkosivujen materiaalit 

hyödynnettävissä stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito 

 I&O-kärkihankkeen uutiskirje muutosagenttien 

viestinnän kanavana (esim. blogit ja uutiset 

tervetulleita) 

 STM/Viestintä koordinoi hankkeen viestintää, 

kysymykset sanna.leinonen@stm.fi 

 

mailto:sanna.leinonen@stm.fi


”Kun muutoksen tuulet 

puhaltavat, on parempi 

rakentaa tuulimyllyjä 

kuin suojamuureja”.  



 Johtaja Päivi Voutilainen 
 Projektipäällikkö Anja Noro 
 Neuvotteleva virkamies Satu Karppanen 
 Neuvotteleva virkamies Anne-Mari Raassina 
 Ylitarkastaja Tiina Ahtiainen 
 Osastosihteeri Tarja Slant-Storti 
 

 

Ikioma.karkihanke@stm.fi 

 

# IKIOMAT 

 

 http://stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito 
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