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I&O kärkihanke 
• Hallituksen Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan 

kaikenikäisten omaishoitoa –kärkihanke tähtää iäkkäiden 

ikäihmisten palvelujärjestelmän uudistamiseen 

• Uudistuksen tavoitteena on turvata iäkkäille sekä omais- ja 

perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut 

ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut 

• Hankkeen toimeenpanon läpileikkaavina ajureina ovat iäkkäiden 

osallisuuden lisääminen, digitalisaation potentiaalin hyödyntäminen, 

tiedolla johtaminen sekä poikkihallinnollinen yhdessä tekeminen 

• Kärkihankkeessa korostetaan hyvien käytäntöjen ja toimintamallien 

levittämistä, toimintamallien käytännön juurruttamista sekä 

tulosten arviointia 

• Hankesuunnitelma 
http://stm.fi/documents/1271139/1957330/IO_Hankesuunnitelma.pdf/644a357d-bee9-

4682-83f4-c7e2020d74d4  
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I&O kärkihanke 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. 
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Muutosagentti jokaiseen maakuntaan 

• Jokaiseen maakuntaan muodostetaan kärkihankkeen aikana 

iäkkäiden yhteen sovitettu alueellinen palvelukokonaisuus, jossa 

kotihoito on aina ensisijaista 

• Kokonaisuuden määrittämisestä ja hyväksymisprosessista vastaa 

muutosagentti 

• Maakunnan kunnat ja kuntayhtymät valitsevat keskuudestaan 

työantajana toimivan tahon ja valitsevat maakunnan alueelta 

henkilön, jolla on mandaatti toimia alueella, hyvä ikäihmisten 

palvelujen osaaminen ja kehittämisintoa 

• Muutosagentti verkostoi omalla alueellaan toimivat tahot yhteen ja 

yhteiseen keskusteluun ja suunnitteluun ikäihmisten palvelu 

kokonaisuudesta maakunnan alueella. Muutosagentin tulee olla 

yhteistyökyinen ja ratkaisukeskeinen, uskoa itse muutokseen ja 

omata sekä kykyä että keinoja viedä muutosta ja kehitystä 

eteenpäin. 
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Muutosagentin tehtävät 

1. alueellisen iäkkäiden yhteen sovitetun palvelukokonaisuuden  

 rakentaminen ja juurruttaminen 

2. muutoksen johtaminen 

3. innostaa ja motivoida kaikkia maakunnan toimijoita muutokseen 

4. ohjata tietoon perustuvaa muutosta hallitsemalla alueellinen 

 tietoperusta ja ymmärtämällä alueen historiallinen kehitys 

5. tukea I&O kärkihankkeen kokeiluja 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. VanPal 980/2012, 5§). 
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Kokeilujen hakukriteerit 

1.Relevanssikriteeri: kokeilu tai toiminnan käynnistäminen 

kohdentuu selkeästi hakujulistuksessa määritellylle alueelle 

2.Kokokriteeri: kokeilu tai toiminnan käynnistäminen 

tapahtuu riittävän suurella alueella vähintään 

yhdenmaakunnan kaikki tai useimmat kunnat osallistuvat 

3.Monitoimijaisuuskriteeri: alueella kokeilua toteuttavat 

yhteistyössä kunnat/kuntayhtymät, järjestöt, yritykset, 

seurakunnat tai muut toimijat 
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Rahoitushaun hankesuunnitelma 

• Hakulomake, jonka liitteenä on hankesuunnitelma sekä budjetti on 

toimitettava sähköisessä muodossa viimeistään 31.8.2016 kello 

16:15 http://stm.fi/karkihankkeet/rahoitushaut/ohjeet-ja-lomakkeet 

• Hankesuunnitelmassa on oltava yhtymäkohdat I&O kärkihankkeen 

jo mallinnettuihin teemoihin, ilmettävä kuinka toiminta toteutetaan 

maakunnallisena yhteistyönä, konsortioon osallistujat ja heidän 

sitoumuksensa sekä konsortion vetäjä 

• Suunnitelmassa on oltava kuvaus lähtötilanteesta, siitä kuinka 

toimintamallit toteutetaan sekä niistä toimenpiteistä, joilla 

varmistetaan toimintamallien juurtuminen osaksi normaalia 

toimintaa hankkeen aikana ja sen jälkeen 

• Hakuohjeistusta täydennetään valtionavustusta koskevan asetuksen 

sekä hakijoille järjestettävien seminaarien yhteydessä esille 

nousevien kysymyksien perusteella 
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Aikataulu 

• Hakuaika päättyy 31.8.2016 klo 16:15 

 −1.9-30.9.2016 STM tekee rahoitus rahoituspäätökset 

 −1.10.2016 kokeilut maakunnissa alkavat (n.2 vuotta) 

 − Yllä mainittu aikataulu sisältää myös saavutettujen 

 tulosten arvioinnin 

 −STM on järjestänyt kaksi haku- ja 

 verkostoitumisseminaaria rahoitushakuun liittyen: ma 

 16.5. ja ma 30.5. esitykset löytyvät verkosta 

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

 - Lisäksi järjestetään verkkoklinikoita, joiden lähetysajat ja talenteet 

 em linkistä 
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Rahoitushaussa on kyse kolmesta 

kokonaisuudesta 

 Toimenpide1: Ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen liittyvät 

     kokeilut 

Toimenpide2: Omaishoitokokeilut 

Toimenpide3: Kokeilujen, muutosagenttitoiminnan ja 

kärkihankkeenarviointi 

 

• Kärkihankkeen kokonaisrahoitus on yhteensä noin 30 

miljoonaa euroa 

   −19 m€ kokeiluihin, josta arvioilta noin 7 m€  omaishoitokokeiluihin 

 −5 m€ muutosagenttitoimintaan 

 −6 m€ STM:n ja THL:n kulut ja arviointi 
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Ikäihmisten ja omaishoidon kärkihankeen 

sisältöalueet, joihin kokeiluiden on kohdennuttava 

1. Ikäihmisten palvelujen toimintamallit 

 −keskitetty alueellinen asiakas-/palveluohjaus = KAAPO 

 −toimiva kotihoito sekä ( Keski-Suomen hankkeen fokus) 

 −asumisen ja palvelun yhdistävät kokeilut 

2.Kaikenikäisten omaishoidon vahvistamisen 

toimintamallit 

 − omais- ja perhehoidon keskukset kokeilujen tukena 

 − kokeilu vammaisten lasten omaishoidosta, 

 − kokeilu mielenterveys- ja päihdekuntoutujien omaisten  ja 

 omaishoidon tukemisesta  

 − kokeilu muistisairaan iäkkään omaishoidosta yhteistyönä 
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Kokeilut on mallinnettu 

• Kokeilut on mallinnettu seikkaperäisesti hakujulistuksen 

liitteissä 1-7 

• Hakujulistus 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74908/Rap_2016_32.pdf?seq

uence=1  

T.Koivisto 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74908/Rap_2016_32.pdf?sequence=1
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74908/Rap_2016_32.pdf?sequence=1
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74908/Rap_2016_32.pdf?sequence=1


Toimiva kotihoito -mallinnus 
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Keski-Suomen SOTE 2020-hanke 

Hankkeessa laadittu yhteistyössä 
kuntien ja muiden toimijoiden kanssa 
Keski-Suomen ikäihmisten palvelujen 
järjestämissuunnitelma vuonna 2020 –
ehdotus: 
 Sovittu tavoiteltava palvelurakenne 

eli vuonna 2020 asuu 75 vuotiaista 
kotona 92%; ja 93% vuonna 2025 eli 
nykyistä ympärivuorokautisen 
hoidon paikkamäärää ei lisätä 

 Ehdotuksessa on määritelty 
ikäihmisten palvelujen 
palvelukokonaisuus; määrälliset ja 
laadulliset tavoitteet 

 Painopiste siirretään 
ennaltaehkäisevään työhön, 
kuntoutukseen, 
voimavaralähtöiseen palvelutarpeen 
arviointiin, asumisen 
monimuotoistamiseen, kotihoidon 
kehittämiseen ja peruspalveluiden 
vahvistamiseen 

 

http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/vanhuspalvelut  

http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/vanhuspalvelut
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Toimivan kotihoitomallin 

kehittäminen, koska 

• Haemme ratkaisuja merkittävimpiin haasteisiin kehittää 

ikäihmisten palvelukokonaisuutta Keski-Suomessa  

 => ympärivuorokautiseen hoitoon painottunut    

 palvelurakenne 

 => vuoden 2014 vanhuspalvelulain seurantakyselyn 

 osoittamat kehittämistarpeet 

 => noin 30 vanhuspalvelujen kokonaisuutta linjaavaa 

 organisaatiota tällä hetkellä 

 => 15 julkisella sektorilla kotihoitoa tuottavaa yksikköä 

5.8.2016 



 

1. Wiitaunioni yhteistoiminta-alue: Kinnula, 

Pihtipudas ja Viitasaari (sote-integr.) 

 

2. Perusturvaliikelaitos Saarikka:  

Saarijärvi, Karstula, Kyyjärvi, Kivijärvi ja 

Kannonkoski (sote-integr.) 

 

3. Äänekoski (sote-integr.) 

  

4. JYTE-alue  

Perusterveydenhuollon isäntäkuntamalli:  

Hankasalmi, Muurame ja Uurainen ja 

Jyväskylä isäntäkuntana, jossa sosiaali- ja 

terveydenhuolto hallinnollisesti yhdistetty, 

Muurame irtaantumassa omaan yhtiöönsä 

 

5. Keski-Suomen Seututerveyskeskus 

Sairaanhoitopiirin liikelaitos   

Keuruu, Multia, Petäjävesi, Laukaa, 

Konnevesi, Toivakka, Joutsa, Luhanka 

 

6. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 

 
7. Jämsä ja Kuhmoinen kuuluvat 
Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin / sote 
palvelujen ulkoistus (Jämsän terveys 
Pihlajalinna) 
 

 

 

KESKI-SUOMEN SOTE-RAKENTEET 2016                    

 



Vanhuspalvelulain seuranta indikaattorien kehitys 

hankekunnat 

5.8.2016 

Palvelurakennesuositus 

Sotkanet 

hankekunnat 

2013 

Sotkanet 

hankekunnat 

2014 

Kotona 75 vuotiaista asuu 91-

92%  
89,30 % 89,70 % 

Säännöllisen kohon 

11,70 % 11,70 % piirissä 75 vuotiaista 

asiakkaana 13-14% 

Omaihoidon tuen piirissä  
4,70 % 4,60 % 

6-7% 75 vuotiaista 

Tehostetun palveluasumisen 
7,40 % 7,60 % 

piirissä 6-7% 75 vuotiaista 

Laitoshoidossa 
3,30 % 2,70 % 

75 vuotiaista 2-3% 
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Pohjois-Karjalan shp

Kymenlaakson shp

Satakunnan shp

Keski-Suomen shp

Keski-Pohjanmaan shp

Vaasan shp

Länsi-Pohjan shp

Etelä-Pohjanmaan shp

Kainuun shp

Kanta-Hämeen shp

Varsinais-Suomen shp

Lapin shp

Pohjois-Pohjanmaan shp

Itä-Savon shp

Pirkanmaan shp

Päijät-Hämeen shp

Pohjois-Savon shp

Etelä-Savon shp

Helsingin ja Uudenmaan shp

Etelä-Karjalan shp

Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä 



Vuoden 2014 vanhuspalvelulain seurantakyselyn 

 osoittamat kehittämistarpeet hankekunnissa 
 

• Kotihoitoa ei ympärivuorokautisesti saatavissa 5/21  

• Palveluohjausta ei ole järjestetty erillisenä 7/21  

• Kotiutustiimi vain 8/21  

• Erillinen saattohoitotiimi 4/21  

• Kuntoutustiimi 3/21  

• Seniorineuvola 14/21  

5.8.2016 



Tietojohtamisen näkökulma 

• Asiakas- /potilaskertomusohjelmana käytössä ainakin 

terveysEffica; sosiaaliEffica; Pegasos, ProConsona, 

Mediatri, Hilkka … 

• Keski-Suomen kunnissa arviolta yli 800 eri 

tietojärjestelmää 

• RAI toimintakykymittari vain Jyväskylässä (ja Jämsässä) 

• Toiminnan ohjaus- / mobiilijärjestelmä kotihoidossa 

Jyväskylässä, Joutsassa, Keuruulla, Laukaassa, 

Saarikassa, Multialla, Toivakassa, Petäjävedellä, 

Uuraisilla ja Hankasalmella 

5.8.2016 



Valtionavustuksen osuus hakijoille 

1. Kunnat, kuntayhtymät, KELA 80 % 

2. Yksityiset yritykset ja palveluntuottajat sekä järjestöt, 

 enintään 60 % *)  

3. Hakukonsortion vastuullinen hakija voi olla myös muu 

 kuin kunta 

4. Hakuun osallistuvan omarahoitusosuutena hyväksytään 

 myös hakijoiden henkilöstön oma työ 

 

*) 583/2016 Valtioneuvoston asetus hyvinvoinnin ja terveyden 

kärkihankkeille vuosina 2016—2018 myönnettävistä 

valtionavustuksista   

http://stm.fi/karkihankkeet/rahoitushaut/ohjeet-ja-lomakkeet  
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Valtionavustusasetus 

 
• Valtionavustuksen hakijana voi olla kunta, kuntayhtymä, 

yleishyödyllinen yhteisö tai yritys. Kun tässä ohjeessa 

puhutaan taloudelliseen toimintaan myönnettävästä 

valtionavustuksesta, yrityksellä tarkoitetaan oikeudellisesta 

muodosta riippumatta kaikkia sellaisia yksiköitä, jotka 

harjoittavat taloudellista toimintaa niiden yhteisömuodosta 

riippumatta. Kyseeseen voi tulla varsinaisten yritysten 

lisäksi esimerkiksi järjestö. Myös yleishyödyllinen yhteisö 

voi harjoittaa taloudellista toimintaa. Jos yhteisöllä on sekä 

taloudellista että ei-taloudellista toimintaa, ratkaisevaa on 

se, millaista toiminta hankkeessa on. On huomattava, että 

yrityksiä ovat myös julkisomisteiset, esimerkiksi kunnan 

omistamat yhtiöt. 

5.8.2016 



Valtionavustusasetus 

• Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaan tukea ei voida 

myöntää yritykselle, joka on ryhmäpoikkeusasetuksen 2 

artiklan 18 kohdan mukaisesti taloudellisissa 

vaikeuksissa. Valtionavustushakemukseen tulee liittää 

hankkeeseen osallistuvan yrityksen vakuutus siitä, ettei 

se ole taloudellisissa vaikeuksissa. Lisäksi sosiaali- ja 

terveysministeriöllä on oikeus tarkastaa asia yrityksen 

tilinpäätösasiakirjojen perusteella. 

5.8.2016 



Valtionosuusasetus 
• Avustuksen saajilta edellytetään pääsääntöisesti omarahoitusosuutta. 

Ei-taloudelliseen toimintaan myönnettävä valtionavustus on 

pääsääntöisesti enintään 80 prosenttia valtionavustukseen 

oikeuttavista kustannuksista eli kunnat, kuntayhtymät 

• Ilman korotuksia valtionavustusta voidaan myöntää yrityksen kokeilu- tai 

kehittämishankkeeseen enintään 25 prosenttia. Jos tuensaaja on pieni yritys, 

tuki-intensiteetin enimmäismäärää voidaan korottaa enintään 20 

prosenttiyksikköä. Keskisuurten yritysten osalta tuki-intensiteetin 

enimmäismäärää voidaan korottaa enintään 10 prosenttiyksikköä. Tuki-

intensiteettiä voidaan korottaa lisäksi 15 prosenttiyksikköä, jos ainakin toinen 

seuraavista edellytyksistä täyttyy: 

• 1) hankkeeseen liittyy todellista yhteistyötä sellaisten yritysten välillä, joista 

vähintään yksi on pk-yritys, eikä mikään yksittäinen yritys vastaa enemmästä 

kuin 70 prosentista tukikelpoisia kustannuksia; 

• 2) hankkeen tuloksia levitetään laajasti konferensseissa, julkaisuissa, 

avoimissa tietoarkistoissa tai vapaan tai avoimen lähdekoodin ohjelmiston 

kautta. Käytännössä hankkeiden tuloksia edellytetään levitettävän tehokkaasti 

ja ne tulee julkaista Innokylässä. 

5.8.2016 



Valtionosuusasetus 
• Keskisuureksi yritykseksi määritellään yleisen 

ryhmäpoikkeusasetuksen liitteessä I yritys, jonka palveluksessa on 

vähemmän kuin 250 työntekijää ja vuosittainen liikevaihto enintään 

50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa 

euroa. Yritys on pieni, jos sen palveluksessa on vähemmän kuin 50 

työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on 

enintään 10 miljoonaa euroa. 

• Korotukset huomioiden tuki-intensiteetti voi olla pienille yrityksille 

enintään 60 prosenttia, keskisuurille yrityksille enintään 50 

prosenttia ja suurille yrityksille enintään 40 prosenttia. 

• Omarahoitusosuudeksi voidaan hyväksyä myös avustuksensaajan 

hankkeelle antama työpanos. Raha-automaattiyhdistyksen 

myöntämää yleisavustusta ei voida kuitenkaan käyttää 

omarahoituksena, kun avustuksen saajalle on myönnetty 

kärkihankkeiden valtionavustusta taloudelliseen toimintaan. 

5.8.2016 



Valtionosuusasetus 
Valtionavustusta maksetaan hankkeen toteuttamiseen liittyvien hyväksyttävien 

kustannusten perusteella. Valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia ovat: 

1) hankkeen välttämättömät hallinnointikustannukset; 

2) hankkeen henkilöstökustannukset; 

3) matkakustannukset; 

4) toimitilojen vuokrat; 

5) välineiden ja laitteiden kustannukset siltä osin kuin ja siltä ajalta kun niitä on 

käytetty hankkeessa. Jos tällaisia välineitä ja laitteita ei käytetä hankkeen tarpeisiin 

koko niiden käyttöikää, tukikelpoisiksi katsotaan ainoastaan poistokustannukset, 

jotka vastaavat hankkeen kestoa laskettuna yleisesti hyväksyttyjen 

kirjanpitoperiaatteiden mukaan; 

6) ulkopuolisista lähteistä markkinaehdoin ostetun tai käyttöluvalla hankitun 

sopimukseen perustuvan tutkimuksen, tietämyksen sekä konsultoinnin ja 

vastaavien palveluiden kustannukset, kun niitä on käytetty yksinomaan hanketta 

varten; 

7) muut yleiskustannukset ja toimintakustannukset, mukaan lukien suoraan 

hankkeesta aiheutuvat materiaalien, tarvikkeiden ja vastaavien tuotteiden 

kustannukset. Kustannuksiksi voidaan hyväksyä esimerkiksi hankkeen viestinnästä 

ja tiedotuksesta syntyviä tarpeellisia kustannuksia. 
5.8.2016 



Keski-Suomen kunnat ovat sopineet 

• Sote ja maakunta -uudistuksen sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelutuotantomallin ja organisaation 

valmistelusta vastaava Palvelutuotantotyöryhmä on 

kokouksessaan 19.5.2016 sopinut, että 

o Keski-Suomen osalta I&O –kärkihankkeen 

rahoitushakua valmistellaan Keski-Suomen SOTE 2020- 

hankkeen toimesta. 

o Muutosagentin rekrytoinnista ja palvelusuhteen 

hallinnoinnista vastaa Jyväskylän kaupunki 

T.Koivisto 



Keski-Suomen I&O hankkeella 

tavoittelemme 

• Toimivan kotihoidon osa-alueita 

 => Kotihoitoa saatavilla 24/7 

 => Henkilöstöä osallistavan johtamisen kehittäminen 

 => Kuntouttavien toimintamallien kehittäminen 

 => Akuuttitilanteiden toimintamallien kehittäminen 

 

Yhdeksi hyväksi todetuksi malliksi on valittu mm. Sakari-

hankkeissa kehitetty Tarvepohjainen malli kotihoitoon 

Toisena haetaan malleja toimiviksi työkaluiksi / mittareiksi 

tietojohtamiseen 

 

 5.8.2016 



Hankesuunnitelman valmistelu Keski-

Suomessa 
• Hankesuunnitelman ja budjetin valmistelu on aloitettu 

Keski-Suomessa ns. työrukkasessa, johon ollut 

kutsuttuna 10 Keski-Suomen suurimman organisaation 

vanhuspalvelujen vastuuvirkamiehet 

• Myös sotevalmistelun palvelutuotantotyöryhmä on 

pidetty informoituna 

Tavoitellaan noin 3m€:n hanketta, jossa 

omarahoitusosuudet katetaan mukaan lähtevien 

organisaatioiden omalla työllä / koko kotihoidon 

henkilöstö osallistetaan 

Budjetti mahdollistaa myös asiantuntijapalveluiden oston 

sekä noin 8 hanketyöntekijän palkkauksen 

5.8.2016 
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Kukoistava kotihoito: Keski-Suomen maakunnallinen SOTE-
ratkaisu ikääntyvien kotona pärjäämisen tukemiseksi 

Yhteenveto työryhmätyöskentelystä (10.6 & 20.6) 

Päätavoite: Asiakaslähtöinen, 

vaikuttava ja kustannustehokas 

kotihoito 24/7 

 Keski-Suomen kotihoidon julkisen palvelulupauksen määrittely 

- Mikä on kotihoidon tavoite: määritellään yhdessä asiakkaiden, omaisten ja 

muiden keskeisten sidosryhmien kanssa mitä on arvokas kotihoito 

(asiakashyöty) ja kehitetään sisältöä tämän pohjalta  

- Mitkä ovat kotiin vietävät palvelut ja mitä näiden puitteessa tarjotaan 

- Kotihoidon tarjoaminen ympärivuorokautisesti 

- Perus- ja erityisosaamistarpeiden määrittely 

- (Akuuttitilanteiden toimintamalli: päivystys olohuoneessa?) 

- Valinnanvapauden huomioiminen: julkisen, yksityisen ja 3.sektorin roolit 

 Neuvonnan, palvelutarpeen arvioinnin ja palveluohjauksen kehittäminen 

- Käytäntöjen yhdenmukaistaminen (ml. kriteerit) ja palveluverkon 

kehittäminen: valmistautuminen KAAPO:on tuloon 

 Tavoitteellinen ja kuntouttava kotihoito (itsemäärämisoikeuden vahvistaminen) 

- Uusille asiakkaille kuntouttava arviointijakso (esim. 4 vko) 

- Tavoitteellinen kuntouttava toimintamalli - yksilöllisten tarpeiden ja 

voimavarojen huomioiminen: mitä asiakas oikeasti tarvitsee? Luodaan 

konkreettisia tavoitteita joiden toteutumista kotihoito tukee joka käynnillä 

- Ravitsemus ja lääkityskäytännöt 

- Teknologian hyödyntäminen (esim. etäkäynnit, turvaratkaisut jne.)? 

Tuottajaverkoston hallinta 
 Maakunnan ja kuntien sekä tilaajan ja 

tuottajien välinen työnjako 

 Mitä toimintaa keskitetään ja mitä hajautetaan 

Tavoitteena toimiva kustannustehokas palvelutuotanto: resurssit 

kohdentuvat parhaalla mahdollisella tavalla ja prosessit ovat sujuvia 

Tavoitteena yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat kotona 

pärjäämistä tukevat palvelut 

A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen (”mitä 

tehdään”) 
B: Resurssit, prosessit ja johtaminen (”miten se tehdään”) 

 Tiedolla johtaminen: data-analyyseihin pohjautuva kehittäminen ja 

päätöksenteko sekä keskeisten mittareiden jatkuva seuranta 

- Arvio sopivasta resursoinnista (1-4 krt vuodessa): oikea määrä 

oikeanlaisia resursseja (osaaminen vastaa tarvetta) 

- Mittariston määrittely ja automatisointi 

- Vertaiskehittäminen: miten eri kuntien kotihoitoyksiköissä on saavutettu 

ja mihin kukin kotihoitoyksikkö erityisesti tulisi panostaa? 

- Hoitoketjuanalyysi kipupisteiden määrittelyn tueksi  

 Johtamisjärjestelmän ja esimiestyöskentelyn kehittäminen 

 Tarvepohjaisen toimintamallin jalkautus 

- Kysynnän ja tarjonnan yhteensovittaminen: oikea määrä hoitajia 

oikeassa paikassa oikeaan aikaan (hoitajien kohdentaminen alueille 

tarpeen mukaan). Resurssipoolista resursoinnin hermokeskus (ml. 

lisäapu akuuttitilanteisiin, työvoimatarpeen tunnistaminen ja rekrytointi) 

- Toiminnanohjausjärjestelmän ja sen käyttöön liittyvien prosessien 

yhteensovittaminen uusiin toimintamalleihin (ml. lisääntyneen 

Itsemäärämisoikeuden huomioimista toiminnanohjauksessa)  

 Hoitopolkujen sujuvoittaminen: rajapintayhteistyö 

- Esim. kotiutusprosessi ja akuuttitilanteiden hoitaminen 
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 Asiakkaiden ja omaisten sekä henkilöstön 

osallistaminen mm. arvokkaan kotihoidon 

(asiakasarvon) määrittelemisessä 

- Asiakasarvon määrittely  sisällön 

kehittäminen 

Toimintatavat  

/ muutoksen 

johtaminen 

 Henkilöstön osallistaminen oman työn ja johtamisen kehittämiseen, esim. 

Lean/TOC ja/tai vastaavia jatkuvan kehityksen menetelmiä hyödyntäen 

- Hukan määrittely (mikä ei luo asiakasarvoa) ja kipupisteiden 

ratkaiseminen 

- ”Työnimun luominen” henkilöstöä osallistamalla (työhyvinvointi) 



KIITOS! 

T.Koivisto 

Tuija Koivisto 

Hanketyöntekijä, vanhuspalveluiden prosessi 

Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke  

 

p. 014 2660 570 

gsm 050 4623 950 

tuija.koivisto@jkl.fi   

Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä 

www.jyvaskyla.fi/sote2020 

 


