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TIIVISTELMÄ
Pohjois-Karjalan maakunnan ja Heinäveden kunnan kaikki lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut sekä
Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos siirtyvät 1.1.2017 hallinnollisesti Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymään (Siun sote). Tämä antaa hyvät edellytykset tarkastella olemassa olevia resursseja
kokonaisuutena, johtaa toimintaa sekä tuoda erityisosaamista osaksi lähipalveluiksi luokiteltuja ikäihmisten
palvelukokonaisuutta.
AVOT-hankkeessa luodaan Siun soten alueelle I&O-kärkihankkeen tavoiteasettelun mukaisesti yhteen
sovitettu ikäihmisten palvelujen kokonaisuus, minkä tarkoitus on turvata alueen ikäihmisille yhdenvertaiset
palvelut kotikunnasta riippumatta vahvistamalla kotona asumisen tukea, arjen hallintaa, turvallisuuden
tunnetta ja elämisen mielekkyyttä. Hankekonsortio koostuu Siun sotesta, Karelia-ammattikorkeakoulusta ja
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymästä sekä knsrtion yhteistyökumppaneiksi sitoutuneiden järjestöjen,
kuntien, seurakuntien ja tutkimus- ja kehittämislaitosten verkostosta.
Siun soten toiminnan suunnittelua ja toteutusta ohjaavana periaatteena ovat integroidut, asukaslähtöiset
palvelut. Taloudellisesti, sosiaalisesti ja moraalisesti kestävän kehityksen onnistuminen edellyttää potilas- ja
asiakastiedon siirtymistä, hyvinvointiteknologian hyödyntämistä tarkoituksenmukaisella tavalla sekä
ajantasaisella tiedolla johtamista. Halun muutosta tukevien prosessien uudistamiseen on lähdettävä yhtä
aikaa organisaation johdosta, henkilöstöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta. Asukkaissa ja sidosryhmissä
olevat voimavarat ja kokemustieto on hyödynnettävä nykytilaa paremmin osaksi palvelukokonaisuuksien
jatkuvaa parantamista.
Hankesuunnitelmassa kuvatut kehittämistarpeet kumpuavat vuosina 2014–2016 toteutuneesta Siun soten
selvitys- ja toimeenpanovaiheen laajasta valmistelutyöstä, johon ovat osallistuneet niin asukkaat kuin
ammattilaisetkin. Taustalla vaikuttavat myös ikäihmisten palveluja ohjaavat kansalliset suositukset.
Hankkeen sisällön suunnitteluun on keväästä 2016 alkaen osallistettu hankealueen asukkaita, eri järjestöjä
Siun soteen tulevan kotihoidon henkilöstön edustajia, seurakuntien edustajia, koulutus- ja
kehittämisorganisaatioita (ISO, UEF, Karelia AMK, PKKY, elinkeinoyhtiöt). Siun soten toiminnalle ominainen,
osallistava hankkeiden valmisteluvaihe luo hyvän pohjan varsinaisen hankkeen toimenpiteiden käyttöön
saattamiselle (juurtuminen) ja toimijoiden sitoutumiselle.
Hankkeessa ennakoidaan väestön ikääntymisestä johtuvaa palvelutarpeen kasvua. Toimenpiteet kytkeytyvät
vahvasti ikäihmisten palvelukokonaisuuden sisällölliseen uudistamiseen. Ikäihmisten toimintakyvyn
ylläpitämisen ja samalla kotona asumisen tukimuotojen monimuotoisuuden lisäämisen tavoitteena on siirtää
raskaampien palvelujen tarvetta merkittävästi nykyistä myöhempään ajankohtaan.
Toimivassa kotihoidossa keskitytään kotihoidon saatavuuteen 24/7, henkilöstön osallistumisen
vahvistamiseen, akuuttitilanteiden uudistuvien toimintamallien arkeen kiinnittämiseen sekä
kuntouttaviin toimintamalleihin ja -käytänteisiin. Kotihoidon toimivuus vahvistuu tukemalla toiminta- ja
asenneilmaston muutosta passiivisesta työotteesta aktiiviseen, ikäihmisten voimavarojen valjastamiseen ja
kuntouttavan työotteen vahvistumiseen yhdessä osaamisen varmistamisen ja turvallisuuden tunnetta
lisäävien toimenpiteitten avulla.
Toinen kehittämiskokonaisuus muodostuu omais- ja perhehoidosta, joissa nähdään mahdollisuuksia lisätä
palvelujen vaihtoehtoja ja valinnanvapautta. Omaishoidon kehittämisosiossa yhdistyvät sosiaali- ja
terveydenhuollon kehittäjäosaaminen sekä kokemusasiantuntijoiden, vertaisohjaajien ja järjestöjen kautta
kanavoituva osaaminen verkostomaisesti toimivaksi, matalankynnyksen omais- ja perhehoidon
ohjauskeskukseksi. Omais- ja perhehoidon ohjauskeskuksen toiminta rakentuu ICF-viitekehyksen mukaisesti
toimintakyvyn tukemiseen fyysisistä, psyykkisistä, sosiaalista sekä elinympäristöstä kumpuavista tarpeista.
Omais- ja perhehoidon keskuksen avulla vahvistetaan kaikenikäisten omais- ja perhehoitajien jaksamista ja
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osaamista erilaisin tukitoimin yhdessä järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Omais- ja perhehoidon keskuksen
suunnittelussa, toteutuksessa ja jatkuvassa parantamisessa hyödynnetään alan järjestöjen käytännön
tarpeista nousevaa asiantuntijuutta. Omais- ja perhehoidon ohjauskeskuksen verkostomainen rakenne
kiinnittyy käynnistysvaiheen jälkeen osaksi olemassa olevaan, Joensuussa sijaitsevaa ikäihmisten
palveluohjauskeskusta (Ankkuri), jossa on jo entuudeltaan osaamista ja kokemuksia ohjaustoiminnasta.
Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää eri toimijoiden resurssien hyödyntämistä ja strategiselta tasolta
lähtevää yhteistyötä. Konkreettisena ja vahvana yhteisen sitoutumisen merkkinä mainittakoon 15.2.2016
solmittu strateginen kumppanuussopimus Siun soten, Karelia-ammattikorkeakoulun sekä Pohjois-Karjalan
koulutuskuntayhtymän kesken. Sopimuksessa toimijat ovat sitoutuneet sosiaali- ja terveydenhuollon
integraatiosta nousevaan toiminnan sisällön uudistamiseen ja kehittämiseen omissa organisaatioissaan.
Alueen kuntien tietojärjestelmien yhtenäistämiseksi on tehty työtä jo pitkään. Pohjois-Karjalan
Tietotekniikkakeskus Oy (PTTK) vastaa tietohallinnosta ja tietojärjestelmien hankinnoista ja toimii kuntien
”digikummina”. Hankintojen perusedellytys on jo vuosia ollut niiden soveltuminen kansalliseen
kokonaisarkkitehtuuriin. Määrätietoinen työ rakenteellisen krjaamisen saralla ja perusjärjestelmistä
alueelliseen tietovarastoon kertyvä data mahdollistavat ajantasaisella tiedolla johtamisen Siun sotessa.
Hyvinvointiteknologia kytkeytyy osaksi toimintaprosessien uudistamista ja kotona asumisen tukimuotoja.
Yksittäisten laitehankintojen sijaan hankkeessa kehitetään hyvinvointiteknologiaan liittyvien
toimintaprosessien palvelukokonaisuuksia. Kehittämistyötä ohjaavat kotihoidon henkilöstön, asiakkaiden ja
omaisten tarpeet, eivät hyvinvointiteknologia-alalla toimivat yritykset. Siun sote on myös mukana useissa
digitalisaatioon ja hyvinvointiteknologiaan liittyvissä kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa, ja niiden
tuotoksia hyödynnetään AVOT-hankkeessa.
AVOT-hanke toteutetaan kehittäjätyöntekijämallilla, missä määräaikaisiin kehittämistehtäviin rekrytoidaan
erilaista osaamista, pääosin konsortion sisällä toimivista osaajista. Mallista on alueella hyvät kokemukset,
sillä se takaa toimenpiteitten juurtumisen osaksi työyhteisöjen perustyötä ja vahvistaa osallisuusperiaatteen
kautta halua jatkuvasti parantaa osaamisen ja palvelutarpeentunnistamisen tasoa. Kullakin osa-alueella
päätoimisten kehittäjien rinnalle nimetään kehittämiskumppani, vastinpari, joko järjestöstä, seurakunnan
diakoniatyöstä, yrityksestä tai koulutusorganisaatiosta. Myös kehittäjäasukkaat ja -asiakkaat osallistuvat
yhteistyöhön.
Hankevalmisteluun osallistunut laaja toimijajoukko on sitoutunut omassa toiminnassaan yhteisiin
tavoitteisiin sekä vastaa siitä, ettei päällekkäistä työtä ei tehdä. Eri rahoituslähteistä (RAY, ESR, EU jne.)
samaan aikaan rahoitettavat hankkeet muodostavat yhdessä AVOT-hankkeen kanssa kustannustehokkaan
hankekokonaisuuden.
Hanke sijoittuu hallinnollisesti Siun soten kehittämisyksikköön. Kokonaiskustannukset vuosina 2016–2018
ovat 1 612 112 euroa. Valtionavustusta haetaan 1 289 690 euroa.
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1 AVOT – Siun sote
AVOT – Siun sote -hankkeen kirjaimista löytyvät hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet: Arvokasta
Vanhenemista Omatoimisuutta Tukemalla. Ikäihmiset ja työ ikäihmisten palveluissa ansaitsevat arvostusta.
Siihen kytkeytyy sekä ikäihmisten että työntekijöiden, omais- ja perhehoitajien osallisuuden, osallistumisen
ja vaikuttamisen vaade, olla osallisena omassa asiassaan, olla osallisena kehittämisessä ja saada äänensä
kuuluville. Ikääntyvä ihminen on arvokas ja oikeutettu merkitykselliseen ja mielekkääseen elämään.
Palvelujen yhdenvertaistamiseen ja laadun varmistamiseen tarvitaan voimavaroja, ja monitoimijainen
yhteistyö ja uudistuneet palvelut voimaannuttavat sekä asiakkaita ja omaisia että myös henkilöstöä.
Osaamisen vahvistamista ja uudenlaista osaamista kaivataan ikäihmisten palveluissa kaikilla sektoreilla.
Omatoimisuuden merkitys ymmärretään ja ihmisiä tuetaan aktiiviseen ja vireään elämään. Uudistuva
toimintakulttuuri edellyttää tietojen, taitojen ja myös asenteiden muutosta. Ikäihmisten kotona asumisen
tukeen löytyy uusia muotoja ja keinoja, jotta turvallisesti kotona asuminen mahdollistuu ja jotta elämä olisi
myös mielekästä ja merkityksellistä. Tukea työhönsä tarvitsevat myös niin omais- ja perhehoitajat kuin
työntekijät ja lähiesimiehetkin.
AVOT-hankkeen nimen voidaan ajatella myös viittavan ”laitos ei ole kenenkään koti” -lähtökohtaan.
Ikääntyvä ihminen elää ”avoelämää”, laitosten ulkopuolella, osana yhteiskuntaa. Kolmas ajattelun virittelijä
nousee venäjän ja karjalankielen lainasanasta ”a vot”, mikä tarkoittaa vapaasti käännettynä: silviisii, hyvä
tulee (Urbaanisanakirja 2016).

1.1 Hankealue: Pohjois-Karjala
Hankkeen hallinnoija on Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (= Siun Sote).
Hankkeessa ovat mukana kaikki maakunnan kunnat (Joensuu, Kitee, Lieksa, Nurmes, Outokumpu,
Kontiolahti, Ilomantsi, Juuka, Liperi, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi ja Valtimo) sekä 1.1.2019 PohjoisKarjalan maakuntaan Etelä-Savosta siirtyvä Heinävesi. Hanke-alueen väestöpohja on noin 169 000.
Kunnat päättivät Siun soten perustamisesta lokakuussa 2015. Uuden kuntayhtymän toiminta on
hallinnollisesti käynnistynyt 1.1.2016 ja palvelutuotanto käynnistyy 1.1.2017, jolloin em. kuntien osalta
kaikkien lakisääteisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisvastuu siirtyy Siun sotelle.

1.2 Hankkeen toteuttajat
Hankkeen hallinnoija on Siun sote yhdistää maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelut uudella tavalla.
Lähtökohtana on asukkaiden ja henkilökunnan osallistuminen toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja
kehittämiseen. Siun sotessa yhdistetään vuoden 2017 alusta 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä
erikoissairaanhoito sekä erityishuolto saman tuottajan alle. Se tuottaa palveluja noin 169 000 asukkaalle.
Työntekijöiksi Siun soteen siirtyy yli 6 000 alueen kuntien ja kuntayhtymien nykyistä työntekijää. PohjoisKarjalan pelastuslaitos siirtyy osaksi Siun sotea 1.1.2017 ja on keskeinen yhteistyökumppani kotona asumista
tukevien palveluiden tuottajana.
Varsinaiseen hankekonsortioon kuuluvat hankkeen hallinnoijan ja vetäjän Siun soten lisäksi Kareliaammattikorkeakoulu ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä sekä monitoimijuutta edustavina
yhteistyökumppaneina alueen kunnat, koulutusorganisaatioita, järjestöjä, alueen kehittämisyhtiöt
yrityssektorin edustajina sekä seurakuntien diakoniatyö.
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Konsortion jäsenten suhde ja sidos hankehallinnoijaan, Siun sote kuntakuntayhtymään, vaihtelevat.
Ammattikorkeakoululla ja koulutuskuntayhtymällä on Siun soten kanssa strateginen kumppanuussopimus.
Osaamiskeskus, elinkeinoyhtiöt ja muutamat järjestöt ovat taas tehneet jo pitkään yhteistyötä
kehittämiseen, hankkeisiin tai asiakkaiden/potilaiden osallisuuteen ja vaikuttamiseen liittyvissä
kysymyksissä. Kolmannen kategorian muodostavat pienet, vapaaehtoistyöhön nojaavat sosiaali- ja
terveysalan järjestöt, muut hyvinvointia ja terveyttä edistävät, ”ei-sote-järjestöt”, vapaan sivistystyön piiriin
kuuluvat koulutusorganisaatiot ja seurakunnat, joiden kaikkien kanssa yhteistyötä on tehty paikallisesti ja
vaihtelevasti. AVOT-yhteistyö tarjoaa nyt mahdollisuuden uudenlaiseen voimien yhdistämiseen ja myös
yhteistyön muotojen uuteen muotoiluun
AVOT-konsortion monitoimijaisen yhteistyöverkoston kokonaisuus näkyy kuviossa 1. Konsortion jäsenten
asiantuntijuusalueet sekä tehtävät ja roolit hankkeessa kuvataan kpl:ssa 5.1.

AVOT-konsortio (Kuvio 1)
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Hankkeen hallinnoija:
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Siun sote (Pohjois-Karjalan kunnat ja Heinävesi),
sisältää myös Pohjois-Karjalan Pelastuslaitoksen
Koulutus- ja kehittämisorganisaatiot:
Karelia-ammattikorkeakoulu Oy
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Itä-Suomen yliopisto
Kiteen Evankelinen Kansanopisto (Kiteen Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry)
Lieksan Kristillinen Opisto (Lieksan Kristillisen Opiston kannatusyhdistys ry)
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry)
Järjestöt:
Joensuunseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry
Keski-Karjalan Omaishoitajat ry
Lieksan seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry
Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset – FinFami ry
Pohjois-Karjalan Muisti ry
Pohjois-Karjalan Perhehoitajat ry
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
Pohjois-Karjalan ViaDia-yhdistykset (Joensuu/Outokumpu, Kitee ja Juuka)
Perhehoitoliitto ry
Pohjois-Karjalan Martat ry
Pohjois-Karjalan kuntien elinkeinoyhtiöt
Joensuun seudun kehittämisyhtiö JOSEK Oy
Keski-Karjalan kehittämisyhtiö KETI Oy
Pielisen Karjalan kehittämisyhtiö PIKES Oy
Siun soten alueella toimivien seurakuntien diakoniatyö

1.3 Hankekokonaisuus
Tavoitteena on luoda Siun soten alueelle I&O-kärkihankkeen tavoiteasettelun mukaisesti yhteen sovitettu
ikäihmisten palvelujen kokonaisuus, joka turvaa alueen ikäihmisille yhdenvertaiset palvelut ja vahvistaa
kotona asumisen tukea, arjen hallintaa ja turvallisuuden tunnetta sekä elämisen mielekkyyttä. Siun soten
alueen ikäihmiset voivat elää turvallista ja mielekästä elämää kotona.
Hanke tukee palvelurakenteen muutoksen toimeenpanoa sekä kansallisella että maakunnallisella tasolla.
Yhteen sovitetussa ikäihmisten palvelujen toiminatamallissa ikäihmisten hyvinvoinnin parissa toimivien
yhteistyö- ja tukiverkostot tiivistyvät. Syntyy myös uusia verkostoja, kumppanuuksia ja yhteistyön muotoja.
Eri toimijoiden resurssit kootaan yhteen, ja toiminta hiotaan tavoitteiltaan samansuuntaiseksi,
jalkapallotermein ”pelataan samaan maaliin”.
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AVOT-hankekokonaisuus (Kuvio 2)

Kehittämistarpeet nousevat toisaalta Siun soten laajasta valmistelutyöstä, johon ovat osallistuneet niin
asukkaat kuin ammattilaisetkin (Pohjois-Karjalan sote-hanke. Palvelurakennetyöryhmän loppuraportti.
2015). Toisaalta taustalla ovat ikäihmisten palveluja ohjaavat kansalliset suositukset, muun muassa
vanhuspalvelulaki (980/2012).
Pitkällä tähtäimellä kehittämistoimilla varaudutaan väestön ikääntymisestä johtuvaan kustannusten kasvuun
hillitsemällä kustannusten kasvua eri toimenpitein ja lisäämällä myös kustannustietoisuutta seurannan ja
arvioinnin kautta. Keskeinen tavoite on tukea ja vahvistaa ikäihmisten toimintakykyä niin, että
tarkoituksenmukainen ja mielekäs asuminen kotona mahdollistuu ja raskaampien palveluiden tarve siirtyy
myöhempään ajankohtaan.
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Tässä hankkeessa ensisijaisia kehittämiskokonaisuuksia on kaksi: 1) toimiva kotihoito ja 2) omais- ja
perhehoito. Kehittämiskokonaisuuksien tavoitteita ja toteutusta kuvataan tarkemmin kpl:ssa 5 (tavoitteet ja
toteutus).

1.4 Hankkeen hallinnointi
Siun sote, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, on hankkeen vastuutaho ja hallinnoi
hanketta (siunsote.fi). Siun sotessa yhdistetään vuoden 2017 alusta 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut
sekä erikoissairaanhoito saman katon alle. Se vastaa kuntien lakisääteisten palvelujen järjestämisestä alueen
noin 169 000 asukkaalle.
Hankkeen hallinnointi
Hanke sijoittuu hallinnollisesti Siun sote -kuntayhtymän kehittämisyksikköön. Hankkeen operatiivinen
toiminta toteutetaan Siun soten ikäihmisten toimialueella. Hankkeen vastuulliset toimijat ovat ikäihmisten
toimialuejohtaja sekä kehittämisyksikön kehittämisjohtaja. Hankkeen vetäjänä ja projektipäällikkönä toimii
Lieksan sosiaalijohtaja Soile Syrjäläinen. (Liite 1: CV ja julkaisuluettelo)
Hankeorganisaatio
Ohjausryhmä
Hankkeelle nimetään ohjausryhmä, johon tulee edustus kaikista konsortion ja yhteistyökumppaneiden
edustamista tahoista. Erityisesti kiinnitetään huomiota ikäihmisten ja henkilöstön edustajien ohjausryhmään
osallistumiseen. Ohjausryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja sopii
sihteerin tehtävien hoidosta. Ohjausryhmän tehtäviä ovat hankkeen ohjaus ja seuranta sekä muut
mahdolliset ministeriön ohjeistuksen mukaiset tehtävät.
Projektipäällikkö (= hankkeen vetäjä) toimii ohjausryhmän sihteerinä ja valmistelijana sekä operatiivisesta
toiminnasta vastuullisena käytännön toiminnan vetäjänä. Hankerahoituksella palkattu henkilöstö toimii
työnjohdollisesti hänen alaisuudessaan. Projektipäällikkö osallistuu osaltaan myös hankkeen operatiiviseen
toteutukseen.
Projektipäällikkö, Siun soten kehittämisjohtaja, ikäihmisten toimialuejohtaja sekä kotihoidon palvelujohtaja,
Siun soten alueelle palkattava I&O-muutosagentti ja Siun soten kuntoutusjohtaja muodostavat hankkeen
operatiivisen projektiryhmän. Ryhmän pieni koko sekä ryhmän jäsenten työskentely yhteisissä työtiloissa
mahdollistavat joustavat, nopealla aikataululla järjestettävät neuvonpidot. Kehittämistoiminta ei ole irrallaan
Siun soten muusta toiminnasta. Tiedon kulun varmistamiseksi hankkeen tavoitteet ja niitä kuvaava toiminta
indikaattoreineen tehdään näkyväksi koko organisaatiolle visuaalisen ohjauksen keinoin, ns. ”lean-taulun”
avulla. Hankerahoituksella palkattava henkilöstö raportoi ja kuvaa toimintansa viikottain lean-taululla.
Operatiiviset kehittäjätiimit
Hanke jaetaan operatiivisen toiminnan näkökulmasta kahteen osaan: toimivaan kotihoitoon ja omais- ja
perhehoitoon. Molemmille tiimeille nimetään vastuuhenkilötyöpari hankkeeseen palkattavista
kehittämistyöntekijöistä, jotka käyvät säännöllistä vuoropuhelua kotihoidon sekä omais- ja perhehoidon
operatiivisesta toiminnasta vastaavan palvelujohtajan kanssa.
Muutosagentti
Alueen muutosagentti tukee muutosta, innostaa ja luo muutostyölle myönteistä ilmapiiriä sekä ikäihmisten,
heidän omaistensa että henkilöstön parissa. Hän osallistuu muutostyön toteuttamiseen ja arviointiin, toimii
”sisäisenä konsulttina” ja viestinnän tukena sekä kentällä apuna ja tukena mahdollisissa
pulmatilantilanteissa. Muutosagentti verkottuu muiden maakuntien muutosagenttien kanssa, välittää ja
vaihtaa tietoa sekä kokemuksia maakunnissa tapahtuvista muutoksista ja suuntauksista. Hyvinvoinnin ja
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terveyden edistämistyötä tekevät tahot, esimerkiksi kunnat, järjestöt, yhdistykset, seurakunnat ja
vapaaehtoistyö, ovat maakunnallisessa verkottumisessa keskeisissä rooleissa.
AVOT-hankkeessa muutosagentti työskentelee yhteistyössä hanketoimijoiden kanssa siten, että hankkeen
toteutus ja muutosagentin toiminta täydentävät toisiaan osana tiedonvälitystä, viestintää, muutosjohtamista
ja -tukea.

2 IKÄOSAAVA POHJOIS-KARJALA
Pohjois-Karjala on maakunta Itä-Suomessa rajan pinnassa. Väestöennusteiden mukaan ikääntyvän väestön
osuus on kasvava. Asukasluku on tällä hetkellä noin 169 000. Pitkät etäisyydet ja harveneva julkinen
joukkoliikenne kuvaavat myös aluetta. Joensuun kaupunki (75 500 asukasta) on maakunnan keskuskaupunki.
Maakuntaan on perustettu Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Siun sote, joka
aloittaa operatiivisen toimintansa 1.1.2017. Kaikki maakunnan kunnat sekä Heinäveden kunta Etelä-Savosta
(yhteensä 14) ovat mukana Siun sotessa.
Pohjois-Karjalassa on jo pitkään ennen Siun soten syntymistä tehty seudullista ja maakunnallista yhteistyötä,
myös sosiaali- ja terveydenhuollon alalla. Verkostomainen yhteistyö on Pohjois-Karjalassa ollut perinteinen
toimintatapa. Maakuntaliitolla on aktiivinen rooli Pohjois-Karjalan hyvinvointiasioiden kehittäjänä.
Maakuntaliitossa on toiminut hyvinvointiryhmä jo vuodesta 1998 lähtien, ja hyvinvointiasiat ovat olleet osa
maakuntaohjelmaa. Myös kuntien kehittämisyhtiöt ovat osallistuneet hyvinvointipalvelujen uudistamiseen
muun muassa kehittämällä palvelusetelijärjestelmää yhdessä kuntien kanssa ja yritysten kanssa.
Aktiivisesti toimivia verkostoja ovat muun muassa Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kuntajohtajien ja sosiaalija terveysjohtajien verkostot, hyvinvointityöryhmä, järjestöasiain neuvottelukunta ja eläkeläistyötyhmä sekä
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen vanhustyön johtajien ja gerontologisen sosiaalityön verkostot.
Monitoimijaista yhteistyötä on vahvistettu julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kesken.
Koulutusorganisaatiot ovat mukana vahvoina aluekehittäjinä yhteistyössä kuntien, kehitysyhtiöiden ja
maakuntaliiton kanssa.
Maakuntaa kuvataan muutoksissa ketteräksi ja vireäksi, jopa proaktiiviseksi. Muiden alueiden kokemuksista
halutaan ottaa oppia ja erityisesti palvelujen käyttäjiä ja asukkaita halutaan kuulla ja ottaa mukaan
kehittämään. Pohjoiskarjalainen yhteistyön henki tiivistyy usein käytetyissä sanonnoissa ”Karjalasta
kajahtaa” ja ”Ilo elää Karjalassa”. Myös maakuntauudistukseen varautumisessa ovat alueen kunnat ottaneet
vahvan ennakoivan otteen.
Ikääntymisen kysymykset ovat maakunnassa olleet keskeisiä. Työtä on tehty niin ikäihmisten palvelujen,
asumisen kuin osallistumismahdollisuuksienkin vahvistamiseksi. Erityisen vahvaa on jo vuosien ajan ollut
pohjoiskarjalaisen ikäosaamisen kehittäminen. Ikäosaaminen on nostettu yhdeksi kehittämisen
painoalueeksi muun muassa Karelia-ammattikorkeakoulun, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Itä-Suomen
sosiaalialan osaamiskeskuksen strategioissa. Ikäosaaminen näkyy koulutuksen kehittämisessä, esimerkkinä
oppimis- ja palveluympäristö Voimala Karelia-ammattikorkeakoulussa. Parhaillaan on myös meneillään
valtakunnallisesti ainoa ikäosaamisen ylempään amk-tutkintoon johtava koulutus.
Toimintaa ohjaavana ajatuksena on voimavarainen näkemys ikääntymiseen. Ikääntyvän väestön osuuden
kasvu kertoo hyvinvointiyhteiskunnan onnistumisesta: väestö elää entistä pitempään ja entistä
terveempänä. Voimavaraksi ja yhteisölliseksi vahvuudeksi nähdään myös ikääntyvän väestön tieto, taito ja
kokemus. Ikäihmiset eivät Pohjois-Karjalassa ole taakka ja kustannuserä. Maakunta näyttää olevan myös
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ikääntyvien paluumuuttajien maakunta. Maakunnan sisäisessä muuttoliikkeessä erityisesti Joensuu
keskuskaupunkina vetää ikääntyviä muuttajia.
Kunnissa varaudutaan väestön ikääntymiseen. Osa kunnista on tehnyt vanhuspalvelulain 980/2012 12 §:n
mukaiset suunnitelmat toimenpiteistään hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn tukemiseksi sekä
iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palveluiden ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Toisaalta
tilastojen ja Aalto-yliopiston suorittaman inventaarion perusteella Pohjois-Karjalassa vallitsee
laitospainotteinen palvelurakenne (Kekäläinen et al. 2016). Maakunnassa on tällä alueella merkittävää
tarvetta uudistamiseen. Muutoksen aikaansaaminen edellyttää kuitenkin toiminnan sisällöllistä
uudistamista, ja palvelurakenteen muutoksen hallittua toteutusta.

2.1 Ikäihmisten palvelujen aiempi kehittämistoiminta
Maakunnassa on Siun soten viimeaikaisen kehittämistoiminnan lisäksi vuosien varrella toteutettu
määrätietoista seudullista ja maakunnallista kehittämistoimintaa hankkeilla ja myös omana työnä, ilman
erityistä hankerahoitusta. Toisaalta voidaan kuitenkin myös arvioida, että hyvänkin kehittämistoiminnan
juurtumista on paikka paikoin vaikeuttanut se, että tähän asti on puuttunut laajempi alueellinen kehittämisen
alusta. Yksittäisten kuntien tai seutukuntien hyvätkin kehittämistuotokset ovat aikaisemmin saattaneet jäädä
vakiintumatta tai leviämättä laajemmin.
Taulukossa 1 kuvataan esimerkkejä ikäihmisten palvelujen onnistuneesta kehittämistoiminnasta ja hyvistä
hankkeista viime vuosien aikana Pohjois-Karjalassa. Esille nostetaan osa maakunnallisen, kansallisen ja
kansainvälisen tason kehittämisestä ja arvioidaan niiden juurtumista.
Ikäihmisten palvelujen aiempi kehittäminen Pohjois-Karjalassa (Taulukko 1)
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Lisäksi maakunnassa on parhaillaan meneillään tai käynnistymässä hankkeita, joilla on liittymäpintaa koti-,
omais- ja perhehoidon kehittämiseen ja joiden kanssa AVOT-hankkeessa tehdään yhteistyötä.
•
•
•
•
•

•
•
•

IkäOte – ikääntyvien oppiminen ja hyvinvointiteknologia -hanke 2015–2017. Itä-Suomen yliopisto,
Joensuun kaupunki ja Karelia-amk (päättymässä) – www.ikaote.fi
Pohjois-Karjalan DigiSote -hanke, e-ammattilaiset tulevaisuuden työelämässä 2016–2018. Karelia-amk
ja Siun sote kuntayhtymä (käynnistymässä)
Turvaa maaseudulle 2015–2018. Maaseudun Sivistysliitto ja PK:n Pelastuslaitos (meneillään)
ODA Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut. Uudet Omahoitopalvelut. 2016–2019 (meneillään)
Sendoc-hanke. Karelia-amk. Kotikuntoutuksen kehittäminen etäyhteyden ja sensoreiden avulla.
(valmistelussa). Yhteistyökumppanit ovat yliopistoja Iso-Britanniasta ja Pohjois-Irlannista sekä PohjoisIrlannissa sijaitseva Siun sotea vastaava ”sote-alue”
Robobisnes - Osaamista ja uutta liiketoimintaa palvelurobotiikasta. 2016–2018. PKKY ja Karelia-amk
Kotiin vietävien palvelujen turvallisuusosaamisen kehittämishanke, Karelia-amk, PKKY,
Poliisiammattikorkeakoulu (valmisteilla)
THL:n tutkimushanke EXELC (Exploring Comparative Effectiveness and Effiency in Long-term Care.
Joensuun kaupunki osallistuu elämänlaadun ja kustannusvaikuttavuuden osioon. Tätä hanketta
hyödynnetään samalla myös mittarointityökalun testaamisessa ja sisäänajossa. (käynnistymässä)

Siun soten vireän kehittämistoiminnan aikana pohjoiskarjalaiset toimijat ovat tiiviisti seuranneet muun
muassa EKSOTEn ja Kainuun kehittämistyötä, käyneet vuoropuhelua ja benchmarkanneet hyväksi todettuja
käytäntöjä.
Alueen toimijat ovat viimeisen vuoden aikana perehtyneet myös kansainvälisiin hyviksi todettuihin malleihin.
Opintokäynneillä on tutustuttu muun muassa Hollannin malleihin (esim. muistikylä ja muut vaihtoehtoiset
asumisratkaisut), ruotsalaisen kotihoidon moniammatillisiin ja liikkuviin yksiköihin sekä Pohjois-Irlannin
ikäihmisten ”kyvytyskeskuksiin” (enabling center), kotona selviämistä tukeviin toimintoihin ja
tukiverkkorakenteeseen. Kaikilta vierailuilta on poimittu parhaat ideat sovellettavaksi omassa maakunnassa.
Tästä on syntynyt luonteva toimijoiden yhteisen oppimisen malli ja tapa.

2.2 Ikäihmisten palvelujen lähtötilanne Pohjois-Karjalassa
Pohjois-Karjalan ikäihmisten palvelujen rakenne ja sisällöt ovat tällä hetkellä vahvassa uudistumisen ja
uudistamisen kierteessä. Tuoreet Siun soten valmisteluprosessin aikana tehdyt kuntakohtaiset selvitykset
kuvaavat monia hyviksi todettuja käytäntöjä ja palveluinnovaatioita. Samalla ne kertovat myös suurista
kuntakohtaisista eroista palvelujen sisältöjen, kriteerien ja toimintakäytäntöjen osalta. Alueelliset erot ovat
ilmeisiä eikä ikäihmisten yhdenvertaisuus aina toteudu.
Kun Pohjois-Karjalaa tarkastellaan muutamien ikätunnuslukujen (Tilastokeskus 2015; Pohjois-Karjalan
ennakointiportaali 2016) valossa, voidaan todeta, että Siun Soten alueella väestö ikääntyy merkittävästi
nopeammin kuin esimerkiksi naapurissa Etelä-Karjalassa. Muuttoliike on vaikuttanut Pohjois-Karjalan
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väestön ikärakenteeseen. Lisäksi väestörakenne on seutukuntatasolla hyvin eriytynyt. Joensuun seudun
ikärakenne on maakunnan nuorekkain.
Maakunnan tulevaisuuden suurimmat kysymykset nousevat työikäisen väestön vähenemisestä ja vanhusten
osuuden lisääntymisestä. Nuorimpien ikäluokkien koko vakiintuu noin 8000 henkilöön, työikäisten määrä
laskee 18,2 prosenttia ja yli 65-vuotiaiden määrä tulee kasvamaan 47,5 prosenttia. Väestön ikääntymisen
myötä muun muassa muistisairauksiin sairastuvien määrä kasvaa.
Väestöennuste 2015
Pohjois-Karjalan maakunta

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

60 - 64

65 - 69

70 - 74

75 - 79

80 - 84

85 - 89

90 - 94

95 -

Yht. 65+

13 527
13 274
13 075
12 826
12 499
12 173
12 069
11 665
11 256
10 958
10 559
10 109
9 747
9 346
8 907
8 601
8 234
8 151
8 216
8 346
8 507
8 802
8 879
8 974

13 022
13 010
12 935
12 943
13 031
12 927
12 703
12 539
12 319
12 029
11 750
11 667
11 317
10 952
10 687
10 321
9 905
9 570
9 198
8 788
8 496
8 141
8 077
8 152

10 141
10 873
11 713
11 922
12 027
12 097
12 101
12 050
12 085
12 188
12 114
11 925
11 787
11 609
11 365
11 129
11 075
10 765
10 439
10 204
9 883
9 509
9 196
8 851

7 002
7 037
7 055
7 827
8 082
9 048
9 729
10 493
10 705
10 822
10 907
10 934
10 924
10 980
11 101
11 063
10 913
10 815
10 680
10 479
10 291
10 269
10 008
9 730

5 309
5 512
5 600
5 542
5 903
5 720
5 789
5 831
6 496
6 765
7 587
8 183
8 828
9 039
9 151
9 258
9 309
9 340
9 436
9 570
9 566
9 466
9 412
9 328

3 560
3 487
3 490
3 470
3 548
3 602
3 752
3 844
3 818
4 111
3 994
4 071
4 130
4 650
4 903
5 503
5 956
6 425
6 605
6 704
6 815
6 881
6 949
7 062

1 409
1 493
1 587
1 647
1 656
1 707
1 675
1 691
1 705
1 762
1 800
1 888
1 948
1 930
2 124
2 057
2 118
2 167
2 471
2 654
2 978
3 233
3 484
3 601

293
316
345
382
422
423
452
490
511
521
531
532
546
557
580
598
627
654
649
727
704
734
754
868

40 736
41 728
42 725
43 733
44 669
45 524
46 201
46 938
47 639
48 198
48 683
49 200
49 480
49 717
49 911
49 929
49 903
49 736
49 478
49 126
48 733
48 233
47 880
47 592

Lähde: Tilastokeskus

Eläkkeensaajat kunnittain 31.12.2015

Kunta

Kaikki
eläkkeensaajat

Omaa eläkettä saavat
Kaikki

Vanhuuseläke

Työkyvyttömyyseläke

Perhe-eläkkeensaajat

Maatalouden erityseläke

Osa-aikaeläke

Lesket

Lapset

Ilomantsi

2 512

2 466

2 044

436

128

10

508

16

Joensuu

20 199

19 602

16 288

3 270

207

192

3 546

296

Juuka

2 213

2 170

1 788

384

108

13

463

20

Kitee
Kontiolahti

4 303
3 127

4 205
3 013

3 521
2 476

665
526

174
55

27
39

835
509

31
50

Lieksa

5 168

5 058

4 218

858

127

19

999

41

Liperi

3 398

3 295

2 645

615

120

27

600

53

Nurmes

3 304

3 222

2 742

477

75

21

623

35

Outokumpu

2 709

2 620

2 135

480

47

21

544

43

Polvijärvi

1 753

1 722

1 370

348

110

15

344

9

Rääkkylä

1 083

1 061

870

190

74

4

194

6

Tohmajärvi

1 780

1 737

1 458

268

76

11

318

18

Valtimo
Pohjois-Karjala
Lähde: Eläketurvakeskus

1 003

988

796

189

53

4

215

5

52 552

51 159

42 351

8 706

1 354

403

9 698

623

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 7.6.2016
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Vuosittain sairastuvien ja keskivaikeaa/vaikeaa sairauden vaihetta elävien määrä kunnittain PohjoisKarjalassa 2016.
kunta

väkiluku

yli 65-vuotiaita sairastuu
/vuosi

Vähintään keskivaikeaa
muistisairautta sairastavien
määrä
Muistiasiantuntijat laskuri (30vuotiaista lähtien)

Joensuu
Juuka
Kitee
Kesälahti
Rääkkylä

75041
5140
10986
2 362
2435

14433
1619
3190
710
775

288
32
63
14
15

1371
177
343
67
88

Tohmajärvi
Lieksa
Kontiolahti
Ilomantsi
Nurmes
Outokumpu
Liperi

4794
12117
14681
5504
8082
7172
12335

1323
3744
2054
1862
2443
1906
2332

26
74
41
37
48
38
46

140
396
204
213
270
201
243

Polvijärvi
Valtimo
Pohjois-Karjala
Heinävesi

4609
2362

1209
732

3 912

1225

24
14
yht. 746
24

125
85
yht. 3856
133

Ikärakenne päivitetty 2 / 2016 (31.12.2014 Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto)
>65-v. 9,5 %:lla (Suomessa 7.8 %) keskivaikea tai vaikea dementoiva sairaus, Alzheimerin tauti >65-vuotiailla
1,5 – 2 %:lla/vuosi. (www.muistiasiantuntijat.fi/tuemme.php?udpview=eme&lang=fi)
Kotona asuvien yli 75 vuotta täyttäneiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä on Pohjois-Karjalassa alle
valtakunnallisten laatusuositusten ja merkittävästi alhaisempi kuin esimerkiksi Etelä-Karjalassa.
Kodinhoitoapua pohjoiskarjalaiset saivat merkittävästi vähemmän kunnan tarjoamana kuin eteläkarjalaiset.
(Sotkanet. THL; Tilastokeskus 2016; Siun sote/Hoidon ja hoivan kehittämissuunnitelma 2016.) Kotihoidon
peittävyys vaihtelee Pohjois-Karjalassa kunnittain 7 prosentista noin 20 prosenttiin. Osittain eroja selittävät
pitkät välimatkat ja kuntien erilaiset toimintatavat ja -käytännöt.
Siun Soten alueella omaishoidosta kunnan kanssa sopimuksen tehneitä omaishoitajia on selvästi alle
valtakunnallisen keskiarvon. Perhehoidossa olevien asiakkaiden määrä on kuitenkin Siun soiten alueella
selvästi suurempi kuin Etelä-Karjalassa. Kunnittainen vaihtelu perhehoidon asiakasmäärissä suhteutettuna
kunnan väkilukuun on kuitenkin merkittävää. (Tilastotietoa suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista.
Sotkanet. THL; Tilastokeskus 2016.)
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Kotihoidon asiakkaat (tavoite 14 %). Siun soten hoidon ja hoivan kehittämissuunnitelma 2016.

tavoite
2015
Heinävesi
Ilomantsi
Joensuu
Juuka
Kitee
Kontiolahti
Lieksa
Liperi
Nurmes
Outokumpu
Polvijärvi
Rääkkylä
Tohmajärvi
Valtimo
Yhteensä

82
129
930
106
212
107
245
139
163
122
74
50
81
49
2489

tavoite
2020

tavoite
2025

84
135
1048
110
234
143
256
158
174
128
77
55
87
49
2738

tavoite
2030

93
145
1320
130
272
202
300
199
201
153
97
66
102
57
3337

tilanne
2015

101
162
1571
144
308
259
344
232
231
174
115
77
115
66
3899

85
183
615
103
142
57
367
190
220
111
74
23
74
72
2316

Voidaan todeta, että Siun soten alueen kehittämistarpeet, tavoitteet ja suunnitelmat ovat yhteneväiset I&Okärkihankkeen kanssa (Pohjois-Karjalan sote-hanke. Palvelutuotantotyöryhmän raportti. 2015; Komu, H. &
et al. Siun sote/hoidon ja hoivan kehittämissuunnitelma. 2016; Palvelupakettien/palvelukokonaisuuksien
kehittämissuunnitelmien koonti. Siun sote. 2016.)

Siun soten alueellinen kehittämissuunnitelma 2016.
valtakunnallinen suositus
(yli 75vuotiaiden osalta)

asuu itsenäisesti kotona
saa säännöllistä kotihoitoa
tehostetussa
palveluasumisessa
laitoshoidossa
saa omaishoidon tukea
akuuttihoitoa (tk-sairaalat)

91-92 %
13-14 %
6-7 %

Siun Sotessa
tavoitellaan
(hoidon ja hoivan
työryhmän esitys)
91-92 %
13-14 %
8-10 %, v. 2020 7–8 %

2-3 %
6-7 %

0-1 %
6-7 %
2 % (kaikki ikäryhmät)

Siun soten käynnistäminen, alueen palvelujen yhtenäistäminen ja yhteensovittaminen ja I&O-hankkeen
kehittämistyö tukevat erittäin hyvin toisiaan. Selvitykset ja tuotetut aineistot ovat luoneet yhteistä näkyä ja
pohjaa ja sen myötä vahvaa tahtotilaa jatkokehittämiselle. Jo aiemmat työprosessit sinänsä ovat olleet
merkittäviä. Palveluiden toimivuutta ja kehittämistarpeita sekä tulevaisuutta on perusteellisesti pohdittu ja
arvioitu yhdessä. Tehtyjen selvitysten mukaan alueella tarvitaan ikäihmisten palvelurakenteen muutosta.
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2.3 Kehittämispotentiaali Siun soten ikäihmisten palveluissa
”Tapa ajatella – lupa kehittää” slogan kuvaa Siun soten toimintafilosofiaa. Siun soten liikkeellelähtöön jo
sinänsä sisältyy valtavasti kehittämispotentiaalia. Tähänastisessa kehittämistyössä on käytännön tasolla
oivallettu muutoksen onnistumisen sisäsyntyisyys. Tällä tarkoitetaan sitä, että organisaation ulkopuolelta voi
toki tulla (ja tuleekin) viisautta, hyviä ideoita ja oppeja, mutta käytäntö pitää muuttaa itse. Asukkaiden
osallisuus ja osallistuminen nähdään myös valtavana tulevaisuuden voimana. Integraatio eli eri toimijoiden
palveluiden yhteensovittaminen on Siun soten toimintaa vahvasti ohjaava periaate. Ikäihmisten
palvelutarpeissa korostuu monitoimijuus, minkä vuoksi integraation toteutuksella on merkittävä rooli ja
potentiaali.
Siun soten käytössä oleviin tietojärjestelmiin kertyvä käynti- ja kontaktitieto hyödynnetään toimintaa ja
taloutta kuvaavien raportointityökalujen muodossa, jotka tulevat esimiesten käyttöön. Pohjois-Karjalassa
on käytössä kaikkien alueen kuntien sekä Heinäveden kunnan yhteinen potilas- ja asiakastietojärjestelmä
Mediatri. Se mahdollistaa ammattilaisten välisen tiedon siirron kuntien ja keskussairaalan välillä. Mediatrin
mobiiliversio (Medimob) on ollut käytössä kotihoidossa osassa maakuntaa ja Siun soten myötä Medimob
eviää alueen kaikkiin kuntiin.
Pohjois-Karjalan kunnat ovat osallistuneet myös ATH-seurantatutkimukseen rahoittamalla itse perusotantaa
laajemman otannan tunnistaakseen hyvinvoinnissa ja terveydessä tapahtuneita muutoksia väestössä ja eri
väestöryhmissä seutukunnittain.
Maakunnittain analysoidut ATH-indikaattorit kertovat elinoloista,
terveydestä, turvallisuudesta, toimintakyvystä ja palveluista.
Pohjois-Karjalan demografiset haasteet nyt ja erityisesti tulevaisuudessa ovat tämän kehittämishankkeen
potentiaalin perusta. Alueella tiedostetaan hyvin paitsi taloudelliset realiteetit ja sitä kautta tapahtuvat
välttämättömät muutokset, mutta myös halu palvella asukkaita paremmin. Yhtäaikaisesti nämä luovat
riittävän kapasiteetin muutosmoottorille: on tehtävä isoja suunnan muutoksia. Se näkyy erityisesti
asennemuutoksessa ja sitä kautta tapahtuvassa toiminnan muutoksessa. Muutostarve on suuri, ja se
toisaalta kannustaa ja motivoi suuriin tavoitteisiin ja päämäärään pääsemiseen.
Vahvan alustan ja pontimen hankkeen kehittämistyölle antaa se, että samaan aikaan rakennetaan uutta
maakunnallista sote-rakennetta ja uudistetaan palvelujen ja työn sisältöjä. Mukana ovat työntekijät,
asiakkaat ja Pohjois-Karjalan asukkaat. Koko Siun soten tavoitteena on luoda alueelle yhteensovitettu
ikäihmisten palvelukokonaisuus, joka turvaa kaikille ikäihmisille yhdenvertaiset palvelut asuinkunnasta
riippumatta. Ennakoivan ja oikea-aikaisen tuen sekä asiakas- ja palveluohjauksen avulla vahvistetaan
ikäihmisten toimintakykyä ja kotona asumista. Kuntoutus muuttuu Siun soten syntymisen myötä alueellisesti
yhtenäisesti johdetuksi toiminnaksi, kun se aiemmin on toteutettu eri kunnissa sirpalemaisesti. Uusi tilanne
osaltaan vahvistaa ja luo tasalaatuisuutta kuntoutuksen asemaan palvelukokonaisuudessa sekä luo
kotikuntoutusta tukevalle toiminnalle hyvän pohjan.
Oman muutostyön tukena on toiminut myös Siun soten osallistuminen pilottina Sitran ns.
palvelupakettityöhön
(https://www.sitra.fi/hankkeet/sote-palvelupakettipilotti-siun-sote).
Palvelupakettityön tiedonkeruu ja analyysi tukevat kehittämisen seuraavia vaiheita ja toimivat palvelujen
yhdenmukaistamisen ja tuotteistamisen tausta-aineistona ja alueellisen ohjauksen työkaluna. Analyysien
pohjalta on tehty kehittämissuunnitelmat myös ikäihmisten palvelujen toimialueella. Näitä analyysejä
käytetään I&O-hankkeen tausta-aineistona.
Lisäksi Siun soten eri palvelualueilla on työskennellyt useita työryhmiä, jotka ovat selvittäneet eri palvelujen
tarvetta, asiakasmäärien kehittymistä sekä maakunnan nykyistä palveluverkkoa. Selvityksen perusteella
työryhmät tekivät myös ehdotukset kehittämistarpeista. (Palvelutuotantotyöryhmä loppuraportti 28.3.2015.
Pohjois-Karjalan sote-hanke.)
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Tärkeän uuden yhteistyön ulottuvuuden tuo Pohjois-Karjalan Pelastuslaitoksen siirtyminen osaksi Siun sotea
1.1.2017 alkaen. Se vastaa pelastuslainsäädännön alaisista lakisääteisistä tehtävistä sekä tuottaa
terveydenhuoltolaissa määritellyt ensihoitopalvelut koko maakunnan ja Heinäveden kunnan alueelle.
Pelastustoimen ja ensihoidon tehtävät toteutetaan integroidulla tavalla. Ensihoito- ja pelastusyksikkö toimii
kattavasti koko maakunnan alueella ja on konkreettinen terveydenhuollon lähipalvelu 24/7.
Pelastuslaitoksen ja Siun soten yhteistyössä on mahdollista luoda toimintamalleja, joilla voidaan
merkittävästi parantaa ikäihmisten tai toimintakyvyltään tavalla tai toisella alentuneiden henkilöiden
asuinympäristön turvallisuutta. Moni kotona asuva hyötyisi suuresti kodin turvallisuustason nostamisesta ja
asukkaan ympärille rakennettavan tehokkaan palveluverkon muodostamasta kokonaisuudesta. Myös
harvaan asutuilla alueilla yhä useampi ikääntynyt ja apua tarvitseva asuu tulevaisuudessa kotona yhä
pidempään.
Optimaalisella palvelujen tuottamisen suunnittelulla pystytään hyödyntämään eri tahojen
toimipisteverkostoa, henkilöstön osaamista ja erilaisia työrytmityksiä kattavan palveluverkon luomiseksi
harvaan asutulle alueelle. Kodin turvallisuutta voidaan parantaa myös kouluttamalla sosiaali- ja
terveystoimen sekä pelastuslaitoksen henkilöstöä havaitsemaan kotikäynnin yhteydessä turvallisuuteen
vaikuttavat puutteet tai henkilön toimintakyvyn aleneminen. Tarvitaan myös uusia vahinkoja ennalta
ehkäiseviä toimintamalleja, joiden avulla kotona asuvien vanhuksien luona tehtävät kotikäynnit tukevat
asukasta selviytymään hyvin kotona. Samalla opitaan tunnistamaan asuinympäristöön liittyviä
turvallisuusriskejä.
Palvelujärjestelmän tärkein kehittämispotentiaali on alueen asukkaiden ja työntekijöiden osallistumisessa.
Siun soten valmistelussa (2014–2015) on selvitetty myös asukkaiden ja asiakkaiden näkemyksiä ja
ruohonjuuritason kokemuksia palveluista. Keskeisiksi tuloksiksi nousivat yhteydensaamisen, palvelujen
saatavuuden sekä vuorovaikutuksen ongelmat, asukkaiden kokemus luukuttamisesta ja pompottamisesta
sekä kysymykset ja huolet arjen turvallisuudesta.
Työntekijöiltä koottiin vastaavaa palautetta usein eri tavoin. Näin henkilöstön työssään kokemat
kehittämistarpeet saatiin näkyville. Pulmakohdat näyttäytyivät heille hyvin samoina kuin asukkaillekin.
Työntekijät sanottivat ongelmia omasta näkökulmastaan: esimerkiksi asiakkaan kokema luukuttaminen
näyttäytyy työntekijälle koordinoinnin puutteena.
Voidaan ennakoida, että Siun soten kehittämistyön kokemuksia ja tuotoksia kannattaa levittää myös
kansallisesti. Erityisen kiinnostavia voivat olla asukkaiden, asiakkaiden ja henkilöstön osallisuusmenetelmien
uudet muodot ja kokemustiedon monipuolinen hyödyntäminen. Samalla luodaan koko alueelle yhtenäistä
toimintamallia ja -kulttuuria.

2.4 Tietojärjestelmät kehittämispotentiaalina
Toimintaympäristön kuvaus
Tietojärjestelmien osalta maakunnassa on tehty vuosien ajan hyvin tuloksin työtä tietojärjestelmien
yhtenäistämiseksi. Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy (PTTK) on vastannut alueen kaikkien kuntien
tietohallintotehtävistä ja tietojärjestelmien ja laitteiston hankinnoista jo vuodesta 2005 lukien. Hankintojen
perusedellytys on ollut niiden soveltuminen kansalliseen kokonaisarkkitehtuuriin. PTTK:n johdolla alueen
kunnat ovat osallistuneet KANTA-arkiston kehittämistyöhön. PTTK:n projektipäällikkönä toimivan TtM Eija
Martikaisen (CV liitteenä) työnkuva on eri toimijoiden kanssa toteutetuissa projekteissa muotoutunut
”digikummiksi”, joka kantaa vastuuta eri järjestelmien yhteensovittamisesta.
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Pohjois-Karjalassa on käytössä kaikkien alueen kuntien sekä Heinäveden kunnan terveyskeskusten,
keskussairaalan, erityishuollon ja hammashuollon yhteinen potilas- ja asiakastietojärjestelmä Mediatri, mikä
on otettu käyttöön maakunnassa porrastetusti alkaen vuodesta 2009. Mediatri mahdollistaa ammattilaisten
välisen tiedon siirron kuntien ja keskussairaalan välillä. Mediatri toimii kirjaamisalustana sekä
terveydenhuollon että sosiaalihuollon rekistereiden alaisissa toiminnoissa, kuten kotihoidossa,
kotisairaanhoidossa, mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Mediatri toimii kirjaamisalustana myös osassa
ostopalvelutuotantoa (hoito- ja hoivapalveluissa). Mediatrin kehittämistyö on tapahtunut tiiviissä
yhteistyössä tietojärjestelmätoimittajan (MEDICONSULT oy) kanssa.
Mediatriin voidaan joustavasti PTTK:n omana työnä parametroida Siun soten tietojohtamisen tarpeita
tukevia alueellisia määrittelyjä ja uusia osioita. Mediatri on liitetty valtakunnallisiin terveydenhuollon Kantapalveluihin (sähköinen resepti, Potilastiedon arkisto ja Omakanta). Ammattilaisilla on pääsy maakunnalliseen
sähköiseen kuva-arkistoon, mikä sisältää muun muassa EKG:t, haavakuvia ja RTG-kuvat ja helpottaa
ammattilaisten yhteistyötä ja vähentää päällekkäisten tutkimusten ottamisen tarvetta. Maakunnallinen
sähköinen kuva-arkisto liittyy Kvarkki-pilotin myötä osaksi valtakunnallista kuva-arkistoa.
Sähköisten palvelujen kehittämistyötä (esim. lomakkeet, videoasiointi, chat, etäkonsultaatiot,
videotallenteet esim. kuntoutuksessa, sähköinen ajanvaraus) jatketaan määrätietoisesti myös tulevina
vuosina. Maakunnassa välimatkat ovat pitkiä ja tästä syystä etäkonsultaation kunnan terveysasemalta
keskussairaalalle esimerkiksi ihotaudeissa on jo todettu tuoneen apua iäkkäiden asiakkaiden palvelutarpeen
arviointiin ja hoitoon. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä tapahtuvat videovälitteiset
etäkonsultaatiot käynnistyivät vuonna 2012 ihotautien yksikössä ja ovat vakiintuneet tällä hetkellä osaksi
ihotautipoliklinikan arkityötä. Tiedon siirto tapahtuu ammattilaisten kesken tietoturvallisesti, kunnalliset
toimijat yhdistävässä maakuntaverkossa. Pohjois-Karjala on mukana myös KYS:n erva-alueen toimijat
yhdistävässä runkoverkosssa, minkä ansioista lähete/palauteliikenne toteutuu Kuopion yliopistollisen
keskussairaalan ja Pohjois-Karjalan keskussairaalan välillä kokonaan sähköisessä ympäristössä.
Sähköisessä asioinnissa hyödynnetään jo nyt muun muassa Medinet-omaterveyspalvelua, joka mahdollistaa
nykyaikaisen tavan seurata ja edistää omaa terveyttä tarkastelemalla omia terveystietojaan, esimerkiksi
rokotuksia, laboratoriovastauksia, lääkityksiä sekä ammattilaisen kanssa tehtyä hoitosuunnitelmaa (esim.
Marevan, diabetes). Medinet on kansalaisen Mediatri-”sovellus”. Medinetissä potilas/asiakas voi täyttää
erilaisia esitietolomakkeita, jotka perinteisesti on täytetty vastaanotolla. Medinettiin on tulevaisuudessa
mahdollista lisätä myös etämittalaitteiden tuottamaa dataa, jota ammattilaiset pystyvät hyödyntämään
omassa työssään Mediatrin kautta. Potilaan/asiakkaan täyttämät rakenteiset esitietolomakkeet siirtyvät
osaksi ammattilaisen Mediatri-näkymää ja vähentävät päällekkäisen kirjaamisen tarvetta. Tulevaisuudessa
on mahdollista lisätä myös etämittauksen tuottamaa dataa, jota ammattilaiset pystyvät hyödyntämään
omassa työssään Mediatrin kautta.
Kotihoidossa hoitotyön ammattilaiset käyttävät Mediatrin mobiiliversiota (Medimobia). Hoitaja näkee
työlistalta, onko asiakas kotona vai esimerkiksi siirretty keskussairaalaan. Hän voi tehdä kirjauksia ja lukea
määriteltyjä lomakkeita (mm. lääkitys, kertomusteksti, tapahtumalomake) asiakkaan luona. Medimobin
käyttöönotto on lisännyt kotihoidossa potilaan välittömään hoitoon käytettyä aikaa merkittävästi. Siun soten
myötä Medimobin käyttö laajenee kaikkiin maakunnan kuntiin.
Pohjois-Karjalassa potilaiden itsensä tuottama omahoitotieto ja potilaskertomus ovat tiiviisti integroitu.
Mediatrin ja Medinetin välille on rakennettu toiminnallisuus, jolla kansalaisen Medinetin lomakkeelle
kirjaama tieto on ammattilaisen päätöksellä tuotavissa potilaskertomukseen yhdellä klikkauksella.
Esimerkiksi ennen leikkausta tapahtuvalla käynnillä ei tarvitse enää kopioida tai referoida kansalaisen
täyttämiä esitietoja, vaan ne klikataan osaksi erikoisalakertomustekstiä. Medinettiin on tulevaisuudessa
mahdollista lisätä myös etämittalaitteiden tuottamaa dataa, jota ammattilaiset pystyvät hyödyntämään
omassa työssään Mediatrin kautta. Tietojärjestelmien kehittämistyö on toteutettu kansallisia linjauksia
noudattaen.
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Vertaiset.fi on Mediconsult Oy:n kehittämä www-selainkäyttöinen portaali, joka toimii itsenäisenä
sovelluksena tai osana Medinet-ohjelmistoa. Vertaiset.fi tarjoaa sähköisen alustan vertaistoimintaan sekä
työkalun tiedon jakamista varten valmennus-, kuntoutus- ja vertaistukitoiminnan osana. Vertaiset.fi avulla
potilas voi kommunikoida kuntoutumis-, terveys- tai sairaustilaansa liittyen muiden vastaavassa tilanteessa
olevien henkilöiden kanssa tai olla helposti yhteydessä ammattilaiseen. Palvelun avulla voidaan tehostaa
myös ammattilaisten keskinäisen tiedon, tuen ja hyvien käytäntöjen jakamista. Vertaiset.fi-palvelu koostuu
kolmesta eri kokonaisuudesta joista asiakasorganisaatio voi ottaa käyttöönsä tarvitsemansa sekä räätälöidä
osiot omien tarpeiden mukaisiksi.
Palvelu on integroitu Medinet-Omahoitopalveluun, mutta on otettavissa käyttöön myös ilman Medinet- tai
Mediatri-potilastietojärjestelmää itsenäisenä sovelluksenaan. Tarvittaessa esim. kolmannen osapuolen
mobiilisovellukset ovat helposti integroitavissa palveluun tietyin reunaehdoin. Palvelu on mahdollista
integroida kolmannen osapuolen asiakastietojärjestelmiin yhtä lailla tietyin reunaehdoin.
Tekninen toteutus perustuu Javalla toteutettuun Liferay-portaaliratkaisuun. Ratkaisu on alustariippumaton
ja tukee laajasti erilaisia liitännäisiä.
Tietovaraston kehittämistyö
Tiedolla johtaminen mahdollistuu Siun soteen tulevan tietovaraston avulla. Asiakasprosessien kehittämisen
näkökulmasta keskeiset viranhaltijat ja asiantuntijat pystyvät poimimaan palvelujen ohjauksessa tarvittavan
päätöksenteon tueksi tietoa tärkeimpien tietojärjestelmien (mm. henkilöstöhallinto Populus, talous
Raindance, sosiaalipalvelut Pro Consona, sosiaali- ja terveyspalvelut Mediatri, Avohilmo, APR ja DRGryhmittely) tuottamasta datasta raportointiin valittujen mittareiden pohjalta.
Tietovaraston maksimaalinen hyödyntäminen edellyttää kuitenkin vahvaa esimiesten perehdyttämistä ja
osaamisen varmistamista työkalujen tarkoituksenmukaisessa käytössä sekä tiivistä, jatkuvaa kehittämistyötä,
johon osallistuvat sekä operatiiviset toimijat että raportointiosaajat.
Kansallista yhdenvertaisuutta tukevat infrahankkeet
Kaista käyttöön Pohjois-Karjalassa -hanke edistää sähköisten palveluiden kehitystä ja käyttöönottoa, tukee
valtakunnallisen Laajakaista kaikille -hankkeen toteutumista ja jatkoa sekä lisää huippunopeiden
tietoliikenneyhteyksien rakentamista ja käyttöönottoa haja-asutusalueilla. Hanke tekee tiedotus- ja
koordinointityötä eri toimialojen sähköisten palveluiden kehittäjien sekä laajakaistayhteyksien rakentajien
kanssa.
Hankkeen tuloksena sähköisten palveluiden kehitystyön päällekkäisyys vähenee ja kunnille voidaan tarjota
keskitettyä palvelukehittämisen asiantuntija-apua. Lisäksi tiedotetaan ja avustetaan julkisen tuen hausta
sekä lisätään asukkaiden tietoisuutta sähköisistä palveluista sekä laajakaistayhteyksistä ja niiden
hankinnasta. Hankkeen kohderyhmänä ovat maakuntien haja-asutusalueiden asukkaat, yritykset,
julkishallinnon edustajat ja sähköisten palveluiden kehittäjät. Hankkeen sidosryhmiä ovat maakunnan
kehittämisyhtiöt, kunnat, LEADER-toimintaryhmät, Liikenne- ja viestintäministeriö, Maa- ja
metsätalousministeriö, Viestintävirasto, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, palveluoperaattorit sekä
sähköisiin palveluihin liittyvät muut hankkeet maakunnan sisällä ja ulkopuolella.
Hanketta toteuttavat Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (hankehallinnointi ja koordinointi,
asiantuntijapalvelut), Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy (asiantuntijapalvelut) ja Maaseudun
Sivistysliitto Pohjois-Karjalan aluejärjestö ry (asiantuntijapalvelut).
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3 HANKKEEN TAVOITTEET
3.1 Pullonkauloista jatkuvaan parantamiseen
AVOT-kehittämistyön taustalla ovat aikaisempien kehittämishankkeiden tulokset ja Siun soten viimeaikainen
valmistelutyö. Palvelujen pullonkauloja selvitettiin asiakkaiden ja asukkaiden näkökulmasta Tämän pohjalta
arvioitu ja suunniteltu kehittämistarpeet ja -kohteet.
Palvelutuotannon nykytilan asukaslähtöinen kuvaus toteutettiin syksyllä 2014. Esille nousi neljä keskeistä
ongelmakohtaa. Asiakkaille ja asukkaille yhteydensaamisen vaikeudet ja palveluiden koordinoimattomuus
aiheuttavat ongelmia. Työntekijät tunnistivat osaamisen tuen tarvetta etenkin palveluiden ”etulinjassa”. Ja
neljänneksi yleistä huolta herättivät kansalaisten arjen turvallisuuteen liittyvät ongelmat.
Merkittävä havainto oli, että kansalaisten ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten käsitykset alueellisen
palvelutuotannon heikoimmista kohdista olivat pitkälti yhteneväisiä. Tunnistettuihin ongelmakohtiin
lähdettiin jo selvitysvaiheen aikana hakemaan ratkaisuja. Samalla testattiin erilaisia asukkaiden osallisuus- ja
vaikuttamismahdollisuuksien toimivuutta sosiaali- ja terveyspalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.
AVOT-hankkeen tavoitteet nousevat tästä aiemmin tehdystä selvitys- ja kehittämistyöstä sekä asetuista
kansallisista tavoitteista. Läpileikkaavina tavoitteina ovat kotona asumisen tuki, arjen hallinnan, oman
elämän hallinnan vahvistuminen sekä elämän mielekkyys ja merkityksellisyys. Näihin tavoitteisiin pyritään
luomalla uusia toimintamalleja ja vahvistamalla ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omais- ja
perhehoitoa. Läpileikkaavina periaatteina kulkevat osallisuuden vahvistaminen ja uusien toimintamallien
luominen sekä hyvinvointiteknologian nykyistä parempi hyötykäyttö.

3.2 Kotihoito toimii
Toimiva kotihoito tarkoittaa Siun sotessa asiakkaan hyvinvoinnin, terveyden, mahdollisimman itsenäisen
suoriutumisen ja vaikutusmahdollisuuksien tukemista, kannustamista ja vahvistamista. Se sisältää asiakkaan
ja hänen omaistensa kanssa vuorovaikutteista, voimavaralähtöistä neuvontaa, palveluohjausta,
toimintakykyä ylläpitävää ja kuntoutumista edistävää toimintaa.
Tässä hankkeessa kehitetään toimivan kotihoidon alueella kaikkia neljää peruselementtiä: kotihoidon
saatavuutta 24/7, henkilöstön vahvempaa osallistumista kehittämiseen, toimivaa akuuttitilanteiden
toimintamallia sekä kotikuntoutusta. Toimivan kotihoidon lähtöajatus nousee ikäihmisen ja ikääntymisen
yksilöllisyydestä, itsenäisestä ja merkityksellisestä elämästä omassa kodissa sekä osallisuudesta ympäröivään
yhteiskuntaan.
Voimavaraisen vanhuskäsityksen mukaisesti ajatellaan, ettei ikääntyminen sinällään ole sairaus. Kevyellä ja
usein myös ennakoivalla arjen tuella on mahdollista vahvistaa pärjäämistä myös toimintavajeiden ilmetessä.
Ennaltaehkäisevän työn ja kuntoutuksen elementtien halutaan juurtuvan maakunnan kaikkiin kuntiin.
Kuntoutus sisältyy kaikki ikäihmisten palveluissa työskentelevien työhön. Kotikuntoutuksen lähtökohtana on
arki ikäihmisen luonnollisessa toimintaympäristössä, keskuksena koti ja arjen perustoiminnot.
Kyse on myös asukkaiden, omaisten ja henkilöstön ajattelun ja asenteen muutoksesta. Ei myöskään aina ole
selvää, mitä kuntoutuksella ja kotikuntoutuksella kulloinkin tarkoitetaan. Samoin tarkennusta vaatii
ennaltaehkäisyn käsite. Mikä vaikutus olisi käytännöillä, jossa ikäihminen saisi varhaisemmassa vaiheessa
kotihoidon palveluja? Säilyisikö ikäihmisen toimintakyky pitempään, mikäli hän saisi jo varhaisessa vaiheessa
tarvitsemaansa ohjausta, tukea ja konkreettista apua?
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Samaten kysymykset elämänlaadusta ja elämän merkityksellisyydestä ovat ikäihmisten palveluissa
toistaiseksi suhteellisen vähän käsiteltyjä teemoja. Siun sotessa (sekä myös kansallisesti) vahvistuneet
tavoitteet ja toiveet yksilöllisyyden, valinnanvapauden ja osallisuuden vahvistamisesta nostavat
elämänlaadun ja merkityksellisyyden painoarvoa.
Eniten kehittämistarvetta Siun soten alueella nähdään kotikuntoutuksessa. Kotikuntoutuksen
juurruttaminen joka kuntaan otetaan yhdeksi painoalueeksi. Alueella on hyviä käytäntöjä kunnissa, mutta
läpäisevänä työotteena kotikuntoutus ei ole vielä juurtunut kaikkialle. Ikäihmistä ei aina nähdä toimivana ja
aktiivisena, osallistuvana kansalaisena. Kotikuntoutuksen käsite on osittain hämärä. Kotikuntoutuksen
lähtökohtana on arki ikäihmisen luonnollisessa toimintaympäristössä ja keskuksena koti. Tavoitteena on
vahvistaa moniammatillisen kuntoutuksen elementtejä tutuissa arjen toiminnoissa. Kuntoutusosaamista
lisätään kaikenikäisten kansalaisten asuin- ja elinympäristöissä monitoimijaisessa verkostoyhteistyössä.

3.3 Omais- ja perhehoito vahvistuvat
Toinen kehittämiskokonaisuus muodostuu omais- ja perhehoidosta ja perustettavasta omais- ja perhehoidon
keskuksesta. Omaishoidon alueella vahvistetaan mielenterveysomaisen tukea juurruttamalla ”Auttava
omainen”. Mallien soveltamista laajennetaan myös muiden kuin mielenterveysomaisten tukemiseen niin,
että syntyy omaishoitajien tukemisen toimintamalli koko Siun soten alueelle. Yhteistyötä ja jatkokehittämistä
ohjaa vahva integraation periaate.
Omais- ja perhehoito voivat tarjota vaihtoehdon ja olla inhimillinen hoitomuoto myös ikäihmiselle. Ne ovat
myös kansantaloudellisesti järkeviä ja tarkoituksenmukaisia hoivan ja asumisen muotoja. Ikäihminen voi asua
mahdollisimman pitkään kotona läheisten avun turvin. Omais- ja perhehoidon on todettu soveltuvan myös
muistisairautta sairastavalle ikäihmiselle. Siinä voidaan ottaa huomioon yksilölliset erityistarpeet, hoitajat
eivät vaihdu usein jne. Omaishoitajien tukea on Pohjois-Karjalassa kehitetty, mutta ei vielä riittävästi eikä
alueellisesti kattavasti. Järjestöt ovat olleet tässä kehittämistyössä aktiivisia. Erityisesti perhehoitoon liittyy
vielä usein paljon asenteellisia ennakkoluuloja ja vääriäkin mielikuvia. On tarpeen lisätä ja tehdä näkyväksi
sekä tietoa että kokemuksia kaikenikäisten perhehoidosta.
Pohjois-Karjalassa maaseutuerityisyys on yksi näkökulma perhehoitoon. Monelle pohjoiskarjalaiselle
ikäihmiselle maaseutumainen ympäristö ja maalaistalon pihapiiri askareineen luovat turvallisuutta,
tuttuuden tunnetta ja yhteisöllisyyttä. Samalla omais- ja varsinkin perhehoito voivat tarjota maaseudulle
uutta elinvoimaa ja työn ja toimeentulon mahdollisuuksia maaseudun asukkaille. (Iäkkäiden yhteisöllinen
asuminen maaseudulla 2016.

3.4 Hyvinvointiteknologia on hyötykäytössä
Yhtenä läpileikkaavana periaatteena sekä toimivan kotihoidon että omais- ja perhehoidon kehittämisessä on
hyvinvointiteknologian (turva-/vuorovaikutus- ja geroteknologian) hyödyntäminen ja hyväksi todettujen ja
koettujen
teknologisten
ratkaisujen
juurruttaminen.
Hyvinvointiteknologia
tulee
nähdä
palvelukokonaisuutena, ei vain yksittäisten laitteiden käyttöönottamisena. Ratkaisu ei ole laitteet, vaan
palvelukokonaisuus, jossa käyttöönottoon ja ylläpítoon liittyvät pulmakohdat on ratkaistu.
Usein asiakas tietää enemmän kuin henkilöstö. Henkilöstö, ammattilaiset tarvitsevat tietoa ja asennetta sekä
aikaa perehtyä. Omaiset on otettava mukaan myös jo varhaisessa vaiheessa. On oltava tietoa olemassa
olevasta teknologiasta, on tunnistettava asiakkaan tarve sekä kyettävä ajoittamaan teknologian oikeaan
aikaan. Onnistumisen edellytyksiä ovat johdon ja henkilöstön sitoutuminen kokeiluun, onnistunut
asiakasvalinta, yhteistyö (mm. opiskelijat ja amk-opettajat) ja toimijoiden monialaisuus. Osallisuutta ja
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käyttäjän ja omaisen näkökulmaa kokeilussa, kehittämisessä ja arvioinnissa tarvitaan myös.
Hyvinvointiteknologian tärkeä lähtökohta on, ettei kaikki sovi kaikille. On löydettävä ne asiakkaat, joille sopii.
Tarve on tunnistettava oikeaan aikaan. Tarvitaan palvelumuotoilua, räätälöintiä ja asiakkaiden
segmentointia.
Pohjois-Karjalassa tunnistetaan Käkäte-projektin kokemukset: ikäihmiset ovat halukkaita kokeilemaan
hyvinvointiteknologiaa, kun siihen vain tarjoutuu mahdollisuus. Samaa kertovat meneillään olevan IkäOTehankkeen kokemukset. Kotihoidon henkilöstön asenne voi olla suurempi tulppa kuin asiakkaiden.
Nuoremmilla työntekijöillä myönteisempi aseen kuin 50+ -vuotiaille, joilla usein pelkona, opinko, osaanko.
Jelppisalkku on luotu konkreettiseksi esittelymateriaaliksi. Hankkeessa on tarkoitus saada kotihoidon
henkilöstölle myönteisiä oppimis- ja oivalluskokemuksia teknologiasta.
IkäOte-hankkeessa kokeillaan ja tutkitaan teknologisia ratkaisuja ikääntyvien henkilöiden kotona asumisen
tukemiseksi (ikäote.fi) Mukana pilotissa ovat Joensuun kaupungin kotihoito, palveluohjaus, päiväkuntoutus,
ikäneuvola ja Pohjois-Karjalan Muisti ry. Hyviä kokemuksia on muun muassa lääkeautomaatista ja
paikannuslaitteista sekä kuvapuhelinyhteyksistä. Virtuaalikotihoitoa kokeillaan parhaillaan muutamassa
kunnassa, samoin etälääkärin vastaanottoa. IkäOte- hankkeessa pilotoituja sekä hyväksi arvioituja
käytänteitä on tarkoitus levittää Siun soten tuotantoon laajemminkin.
Siun sote on osatoteuttajana vuosille 2016–2018 ajoittuvassa Karelia AMK:n hallinnoimassa DigiSote – ESR
hankkeessa. Hanke keskittyy tarvelähtöiseen palvelumuotoiluun, tulevaisuuden e-ammattilaisten osaamisen
tunnistamiseen ja vahvistamiseen, digikokeiluihin sekä hyvinvointiteknologia palvelukokonaisuuksien
kytkemiseen osaksi toimintaprosesseja. Koska kyseisen hankkeen fokuksena on digitalisaation myötä
muuttuva sote ammattilaisten työn sisältö, hyvinvointiteknologia ja sen kautta valjastuvien kotona asumista
tulevien palvelukokonaisuuksien käyttöönotto, toteutetaan hyvinvointiteknologiaosuus yhteistyössä em.
hankkeen kanssa.
Hyvinvointiteknologia kytkeytyy osaksi toimintaprosessien uudistamista ja kotona asumisen tukimuotoja.
Hyvinvointiteknologian hyödyntäminen tarkoittaa tässä enemmänkin yksittäisten teknisten vermeiden
sijasta palvelukokonaisuuksia toimintaprosessien sisällä, joiden kehittämistyötä ohjaavat kotihoidon
henkilöstön ja asiakkaiden ja omaisten esille tuomat tarpeet, eivät hyvinvointiteknologia-alalla toimivat
yritykset.
Jatkossa korostuu yhteistyö muiden digitalisaatioon liittyvien hankkeiden kanssa, (mm. DigiSote ja ODA). On
tärkeää luoda yhteinen visio ja kokonaiskuva sosiaali- ja terveydenhuollosta, digitalisaatiosta ja
hyvinvointiteknologiasta sekä niiden vaikutuksista sote-palveluiden ja osaamisen kehittämiseen.
Yhteistyössä alan yrittäjien kanssa. Yhteistyössä voidaan toteuttaa nopeita kokeiluja yhteisissä rajapinnoissa
(esimerkiksi kansalaisten terveyden edistäminen ja itsehoito, monisairaiden asiakkaiden hyvinvoinnin
edistäminen ja kotihoidon tuki).

3.5 Osallisuus lisääntyy
Siun soten valmisteluvaiheessa asukkaiden ja asiakkaiden osallisuuteen ja vaikuttamismahdollisuuksiin on
kiinnitetty erityistä huomiota. Monitoimijaisessa verkostoyhteistyössä on kokeiltu ja kehitetty uusia
kokemustiedon keruun ja osallistumisen malleja ja menetelmiä. Järjestöt ja erilaiset asiakas- ja asukasraadit
kokoavat ja tuottavat kokemuksiaan ja näkemyksiään kehittämisen tueksi.
Siun sotessa osallisuus halutaan pysyväksi osaksi toimintaa ja rakenteita. Elokuussa 2016 käynnistyi Siun
soten toimitusjohtajan toimeksiannosta valmistelu- ja koordinointityö osallisuussunnitelman laatimiseksi.
Suunnitelmalla varmistetaan osallisuustyön toteutuminen ja resursointi koko Siun sotessa. Myös henkilöstön
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vaikuttamis- ja kehittämistyölle luodaan uusia ja toimivampia mahdollisuuksia ja toimintamalleja.
Yhteiskehittämisen ja oman työn jatkuvan parantamisen tavoite nähdään tavoiteltavana tulevaisuutena.
Se, missä tarvitaan uusia menetelmiä ja myös uudenlaista osaamista, on kaikkein heikoimmassa asemassa
olevien äänen kuuleminen ja kokemuksen huomioon ottaminen. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi kotihoidon
asiakkaat, muistisairautta sairastavat ja yksinäiset, syrjäytyneet ihmiset. Heidän näkemyksensä jäävät usein
huomiotta eikä heillä ole puolestapuhujaa.
Osallisuus on myös osaamista. Tarvitaan myös koulutusta ja monialaista ja monipuolista keskustelua
osallisuuden käsitteestä ja lähtökohdista, jotta osallisuus muuttuu sanahelinästä aidoksi yhteistyöksi ja
osallistumisen mahdollisuuksiksi.

3.6 Auttava omainen -toiminta vahvistaa vertaistukea
“Auttava omainen”-toimintamallissa toteutetaan mielenterveys- ja/tai päihdeasiakkaiden omaisten
vertaistukea ja neuvontaa psykiatrisen erikoissairaanhoidon yhteydessä (osastohoito, akuutti/tehostettu
avohoito, päivystys). Mallia voidaan laajentaa ja soveltaa myös muiden erikoissairaanhoidon alojen
toimintaan.
Aiemmin mielenterveysomaisten vertaistukea ei ole järjestetty psykiatrian osastoilla, vaikka työntekijöiden
keskinäinen kunta-järjestöyhteistyö on ollut tiivistä. Vapaaehtoiset ovat olleet vain satunnaisesti mukana.
Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset ry järjestää RAY:n tuella vertaisryhmiä sekä sosiaali- ja terveysalan
ammattilaisen tarjoamaa omaisneuvontaa.
Auttava omainen -toiminnan käyttöönotolle ja juurruttamiselle on Pohjois-Karjalassa tällä hetkellä
einomaiset lähtökohdat. Vapaaehtois- ja järjestötoiminnalle tarjoutuu useita uusia mahdollisuuksia:
•
•
•
•
•

psykiatrian erikoissairaanhoidon palvelut on kesällä 2016 pääosin keskitetty Joensuuhun keskussairaalan
yhteyteen Psykiatriataloon
Psykiatriatalossa on avattu kesällä 2016 järjestöhuone ”Linkki”, jossa voidaan toteuttaa myös
omaisjärjestöjen vertaistuki- ja vapaaehtoistoimintaa sekä yhteistyötä psykiatrian osastojen kanssa.
vertaistuen vaikuttavuudesta on saatu hyviä kokemuksia omaisyhdistyksessä ja muualla Suomessa
sairaalavapaaehtoistoiminnan kehittämistä tukee järjestöjen ja sairaaloiden valtakunnallinen verkosto
mielenterveys- ja päihdetyön kokemusasiantuntijatoiminta alkaa Pohjois-Karjalassa vuoden 2017 aikana

Auttava omainen -toimintamallissa hyödynnetään koulutetun vapaaehtoisen antamaa vertaistukea
erityisesti mielenterveys- ja/tai päihdeasiakkaiden omaisten kokemissa kriisitilanteissa, esim. vaikeasti
oireilevan potilaan hoitoon toimittaminen, tahdonvastainen hoito, perhesuhteiden vaikeutuminen akuutissa
tilanteessa sekä lasten huomioiminen. Koulutetut vertaisneuvojat työskentelevät ammattihenkilöstön
työparina omaisen tukena. Kun ammattihenkilöstö keskittyy asiakkaiden/potilaiden auttamiseen ja akuuttiin
tilanteeseen, tukihenkilö voi keskittyä omaisten tilanteeseen, rauhoittaa heidän oloaan ja kuunnella.
Psykiatrian (ja koko keskussairaalan) toimintaan vapaaehtoistoiminnan luominen tuo uusia mahdollisuuksia
ja resursseja palvella asiakkaita ja heidän omaisiaan paremmin. Samalla voidaan myös ennaltaehkäistä
haasteellisia tilanteita, edistää omaisten hyvinvointia sekä hyvää yhteistyötä perhe- ja verkostotyössä.
Ammatillisen työn ja vapaaehtoistoiminnan yhdistäminen ei ole kuitenkaan ennestään tuttua sairaalan
asiakkaille eikä henkilöstölle. Sitä kohtaan voi olla monilla epäilyksiä. AVOT-hankkeen kokeilun aikana edut
tulevat konkreettisesti arjessa esiin. Toiminta löytää oman paikkansa, kun ihmiset näkevät ja kokevat
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toiminnan omassa työssään ja elämässään. Niin haasteet kuin onnistumiset jaetaan arjessa, samalla
toimintamalli juurtuu arkeen ja toimijat sitoutuvat yhteiseen työhön.
Auttava omainen -toimintamallissa nähdään mahdollisuuksia myös pitemmällä tähtäimellä levittää toimivaa
työotetta ja kunta-järjestöyhteistyön mallia myös psykiatrian erikoissairaanhoitoa laajemmalle sosiaali- ja
terveydenhuollossa.

4 HANKKEEN TOTEUTUS
Seuraavissa taulukoissa esitetään AVOT-hankkeen tavoitteet ja toteutus kehittämiskokonaisuuksille 1)
toimiva kotihoito ja 2) omais- ja perhehoito (ml. omais- ja perhehoidon keskus), 3) Auttava omainen
-toimintamalli. Lisäksi kuvataan läpileikkaavina teemoina kulkevien hyvinvointiteknologian ja osallisuuden
osioiden toteutus taulukkomuodossa. Taulukoissa kuvataan myös tavoitteiden seuranta ja arviointi sekä
esitetään soveltuvin osin toimenpiteiden mittarit.

4.1 Toimiva kotihoito -toteutustaulukko
Toimiva kotihoito (Taulukko 2)
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4.2 Omais- ja perhehoito –toteutustaulukko
Omais- ja perhehoito (Taulukko 3)
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4.3 Auttava omainen toimintamalli –toteutustaulukko
Auttava omainen -toimintamalli (Taulukko 4)

4.4 Hyvinvointiteknologia -toteutustaulukko
Hyvinvointiteknologia (Taulukko 5)
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4.5 Osallisuus –toteutustaulukko
Osallisuus (Taulukko 6)
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4.6 Aikataulu
I&O-kärkihankkeen toiminta-aika on 1.10.2016–31.10.2018. AVOT-hankkeella on valmius käynnistää
kehittämistyöt heti myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen. Projektipäällikön ja muiden
kehittämisasiantuntijoiden rekrytoinnit ovat jo ennakoivasti valmistella. Kehittämistyö on tavoitteiltaan,
sisällöltään ja aikataulutukseltaan suunniteltu niin, että se tarkoituksenmukaisesti ja sujuvasti kytkeytyy
muuhun Siun soten kehittämisen rytmiin. Hankesuunnitteluun osallistuneet työryhmät ja tahot sekä
konsortion jäsenet ovat osaltaan valmistautuneet ja sitoutuneet yhteistyön nopeaan käynnistämiseen.
Hankkeen vaiheistus on hahmoteltu joustavaksi. Eri osa-alueet kulkevat osin rinnakkain ja edellyttävät
yhteensovittamista. Jatkuvalle itsearvioinnille ja väliarvioinnille on tarpeen jättää tilaa, aikaa ja
mahdollisuutta, jotta mahdollisesti tarvittavat korjausliikkeet tai tarkennukset voidaan toteuttaa.
Siun soten kuntayhtymän virallinen organisaatio on vasta muotoutumassa, joten tähän aikataulutukseen ei
ole katsottu järkeväksi lähteä aikatauluttamaan esimerkiksi hankkeen ohjausryhmien ajoittumista.
Aikataulutus kuvataan tässä karkealla tasolla. Se esitetään hankkeen toimintojen ja hankeorganisaation
näkökulmasta. Tässä kohtaa ei ole eritelty konsortion rooleja eikä tehtäviä. Toiminnassa on mukana koko
konsortio ja yhteistyökumppanit.
10/2016–3/2017: lähtötilanteen tarkennus ja projektiorganisaation käynnistäminen
• kenttäkierros, kunnat ja sidosryhmät
• johdon sitouttaminen
• nykytilan tarkentaminen sidosryhmien kanssa
• projektisuunnitelman ja työsuunnitelmien ajantasaistaminen ja yhteensovittaminen Siun soten
toiminnan samanaikaisen rakentamisvaiheen kanssa
• kick off -tilaisuus 12/2016
• teema- ja kehittämiskokonaisuuksien mukaan nimettävien kehittämisryhmien kokoaminen ja
vastuuhenkilöiden nimeäminen
• olemassa olevan tiedon prosessointi ja analysointi muutoksen pohjaksi
• valmennuskokonaisuudet alkavat
• kehittäjäasukkaiden ja raatien kokoaminen alkaa ja toiminta jatkuu läpi koko hankkeen
• itsearvioinnin aloittaminen
• Siun soten osallisuussuunnitelma on valmis ja läpäissyt poliittisen prosessin
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3/2017–9/2017: toimintamallien luominen
• aloitetaan käytännön työntekijöiden kanssa työskentely
• valmentaudutaan suureen muutokseen pienillä jatkuvan parantamisen kokeiluilla ja teoilla
• työskentelymuodot: erilaiset hankeinfot, työpajat, LEAN-työskentely ja muu valmennus
• toimintamalleihin sisältyvien prosessien kuvaukset niin asiakkaiden kuin työntekijöiden näkökulmista;
palveluräätälöinnin periaatteet, palvelumuotoilu, ennakointielementit (metatieto)
• toimintamallien käyttöön saattamisen suunnitelma (päätöksen teon pohjaksi)
• päätöksenteko: uusien mallien käyttöönotosta päättäminen
• vastuualueiden ylittävät ratkaisut
• väliarviointi
• osallisuus jatkuu
• viestintä jatkuu
• itsearviointi jatkuu
10/2017–8/2018: toimintamallien käyttöönotto
• käyttöönottosuunnitelmien tarkistukset päätöksenteosta tulleiden evästysten pohjalta, aikataulutus,
avainhenkilöiden vastuiden varmistaminen
• toimintamallit viedään käytäntöön
• tuetaan, kannustetaan ja innostetaan eri tavoin työntekijöitä muutokseen
• muodostetaan muutosklinikoita eri tarpeiden mukaan (yksikkö-, teema-, alue, - henkilökohtainen
muutostarve)
• koko ajan dokumentoidaan, miten mallit alkavat toimia käytännössä, miten muutos etenee
• tehdään tarvittavia suunnanmuutoksia
• varmistetaan mallien yhteensopivuus muiden ikäihmisten palveluiden kanssa
• kehittäjäasukkaat ja raadit mukana toiminnassa, suunnittelemassa, arvioimassa, antamassa palautetta ja
kannustamassa muutokseen
• viestintä jatkuu
• itsearviointi jatkuu
• ulkoinen arviointi
9/2018 - 10/2018
• muutosklinikat jatkavat
• viestintä jatkuu
• päätösseminaari
• hankeraportointi
• mahdolliset julkaisut

5 HANKEKONSORTIO, TYÖNJAOT JA VOIMAVARAT
5.1 Hankekonsortio ja toteuttajien työjaot
Hanke toteutetaan laajassa monitoimijaisessa yhteistyössä. Kuviossa 2 (s. 8) kuvataan konsortion jäsenet.
Konsortion vastuullinen hakija ja hankkeen vetäjä on Siun sote kuntayhtymä.
Konsortion jäsenet ja tehtävät hankkeessa kuvataan oheisessa taulukossa 7.
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Konsortion jäsenten asiantuntijuuden ja tehtävien kuvaus (Taulukko 7)
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5.2 Hankkeen henkilöstö
Hankkeen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää jalkautuvaa työotetta ja verkostoitumista hyvien
käytänteiden levittämisen mahdollistamiseksi. Hankkeeseen palkattavat kehittämisasiantuntijat toimivat
projektipäällikön ja kotihoidosta ja omais- ja perhehoidosta vastaavien palvelujohtajien ja
palvelupäälliköiden rinnalla.
Kehittäminen toteutetaan kehittäjätyöntekijämallilla, missä Siun sotessa olemassa olevasta henkilökunnasta
rekrytoidaan kehittäjäorientoitunut, hankkeen tavoitteiden läpivientiin sitoutunut kunkin aiheen kokenut
substanssiosaaja. Hän tulee osaksi kehittäjätiimiä tukemaan muutoksen läpivientiä koko Siun soten
organisaatioon. Valittavat kehittämisasiantuntijat tuntevat toimijakentän erityispiirteet ja luovat
uskottavuutta myös työyhteisötasolla.
Hankkeen alussa laaditaan yksityiskohtainen työsuunnitelma, mikä täsmentää tarvittavan
kehittämistyöntekijäresurssin määrää ja kohdentumista. Siun soten kotihoidon henkilöstölle aiemmin (2015)
toteutettua osaamiskartoitusta ja tehtyjä havaintoja hyödynnetään työsuunnitelman laadinnassa.
Hankkeeseen tulee lisätyöpanosta 1) konsortion jäsenten omarahoitusosuuden sijoittamisesta hankkeeseen
omana työnä, 2) erityisosaamisen ostoista (ostopalvelut, hankinnat) ja 3) yhteistyökumppaneiden
kehittämistyö osana omaa perustyötään.

5.2.1 Siun sote
Arvio kehittämistyöhön tarvittavista resursseista pohjautuu Siun sote/Kaste-hankkeen ja TERVIS-hankkeen
pohjalta tehtyihin havaintoihin muutoksessa tarvittavista voimavaroista. Hankkeeseen ei palkata
ulkopuolisia, organisaatiomme ulkopuolelta tulevia konsultteja, vaan tarvittava osaaminen löytyy pääosin
konsortion sisältä monitoimijaverkostostamme.
Alla oleva kuvaus Siun soteen palkattavan henkilöstön työpanosten sisällöistä on suuntaa antava, ja
kehittämisasiantuntijoiden
työpanosten
väliset
suhteet
ja
painotukset
voivat
muuttua.
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Kehittämisasiantuntijoiden työnkuvat voivat myös osittain mennä limittäin, mikäli jatkuvasta itsearvioinnista
kumpuaa jonkun osa-alueen vaatimia lisäpanostuksia.
Projektipäällikkö (24 kk)
•
hankehallinnointi (toiminnan ja talouden seuranta)
•
monitoimijaverkostossa olevan osaamisen koordinointi ja kanavointi sekä sidosryhmäyhteistyö
•
kehittäjätyöntekijöiden työnjohto ja rekrytointi
•
tutkimuslaitosten yhdyshenkilö hankkeeseen liittyvän tutkimusaineiston osalta
Kehittämisasiantuntija (20 kk)
•
toimiva kotihoito, kotikuntoutus, kotihoidon 24/7 saatavuus, akuuttitilanteiden toimintamalli, henkilöstön osallisuus
kehittämisessä)
•
kotihoidon hyviksi arvioitujen käytänteiden levittäminen kattamaan koko Siun soten kotihoitoa (mukaan lukien myös
yksityiset palvelutuottajat yhdessä elinkeinoyhtiöiden kanssa)
•
olemassa olevan erityisosaamisen (mm. eri erikoisalojen asiantuntijahoitajat ja lääkärituki) tuen ohjaamisen mallinnus
osaksi kotihoidon tiimiä erilaisia konsultaatiokanavien käyttäen (mm. etäohjaus ja -tuki, virtuaalikotikäynnit)
Kehittämisasiantuntija (20 kk)
•
verkostomaisen omais- ja perhehoitokeskustoiminnan suunnittelu ja mallinnus ja toteutuksen tuki yhdessä eri toimijoiden
kanssa
•
omais- ja perhehoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastustoiminnan suunnittelu, mallintaminen ja toimeenpano
•
PERHOT-hankkeen toimintamallien juurruttaminen osaksi Siun soten pysyviä rakenteita
•
Vertaiset.fi – vertaistukiryhmätoiminnan käynnistys sekä erityisesti ”etäomaisille ” tarkoitetun matalan kynnyksen chatpalvelun käynnistys
Kehittämisasiantuntija (20 kk)
•
auttava omainen -toimintamallin juurruttaminen osaksi rakennetta, toimintamallin rakentaminen ja levittäminen
yhteistyössä FinFamin kanssa
•
toimii osana kehittäjätiimiä edustaen samalla myös ”perusterveydenhuollon” ja erikoissairaanhoidon rajapintaa
Kehittämisasiantuntija (20 kk)
•
määräaikaisesti rekrytoitavia useita eri henkilöitä hankkeen kuluessa vaihtuviin teemoihin
•
esim. tietojohtamisen työkalujen käyttöönoton tuki kotihoidon esimiehille, hyvinvointiteknologia, sähköisten
asiointipalveluiden käyttöönoton tuki
Kehittämisasiantuntija (20 kk)
•
pelastuslaitoksen kehittäjätyöntekijän työpanos
•
ensihoidon, pelastuslaitoksen ja kotihoidon yhteiset prosessit
•
toiminnan mallinnus toimijoiden kesken, tiedon siirtoa koskeva suunnittelu, toimivan kotihoidon tuki ja ikäihmisten
turvallista arkea tukeva työ
•
pelastuslaitoksella olemassa olevan 24/7 resurssin ja kotihoidon resurssien optimaalisen käytön suunnittelu ja
mallintaminen
Kehittämisasiantuntija (20 kk)
•
palvelumuotoilu ja -räätälöintityön fasilitointi, asiakasprosessien mallinnus,
•
kustannushyötyanalyysi (sekä toimiva kotihoito että omais- ja perhehoito)
•
asiakkaalle arvoa tuottavan työn arvon laskenta.

5.2.2 Karelia-ammattikorkeakoulu
Karelia-ammattikorkeakoulun toiminta hankkeessa tähtää ikääntyvän väestön ja kotihoidon piirissä olevien
asiakkaiden mahdollisimman itsenäisen toiminnallisuuden ja toimintakyvyn sekä osallisuuden
varmistamiseen. Tässä on kysymys sekä toimintakulttuurin olennaisesta muutoksesta että osaamisen
uudistamisesta. Nämä edellyttävät koulutuksen ja työelämän uudenlaista, intensiivistä ja syvällistä yhteistä
tekemistä, minkä konkreettisena ilmentymänä ovat Karelia-amk:n hankkeelle osoittamat
työntekijätyöpanokset, yhteensä 28 kk jakautuen useammalle työntekijälle.
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Kotihoidon henkilöstön osallistavat työpajat: Karelian työntekijä osallistuu työpajojen suunnitteluun,
toteutukseen ja arviointiin. Tavoitteena on tunnistaa osaamisen uudistamistarpeita sekä jäsentää näihin
tarpeisiin vastaavia osaamisen kehittämistoimia. Karelian osaaminen: pedagoginen osaaminen, osallistavien
menetelmien osaaminen, kehittämismenetelmien osaaminen sekä arviointiosaaminen.
Projektin itsearviointi: Itsearvioinnissa sovelletaan tuetun itsearvioinnin menetelmää (facilitated self
evaluation). Itsearviointi toteutetaan prosessiarviointina koko projektin toiminta-aikana. Itsearviointiin
osallistetaan kaikki hankkeessa toimivat tahot. Itsearviointiin liittyvässä tiedonkeruussa hyödynnetään
oppimis- ja palveluympäristö Voimalan moniammatillista opiskelijayhteisöä ja siihen kytketään myös AMKja YAMK-koulutusten sekä uusien erikoistumiskoulutusten oppimistehtäviä. Karelian työntekijä valmistelee
esityksen itsearviointisuunnitelmaksi, ja sovitun suunnitelman mukaisesti tuottaa itsearvioinnin välineet ja
tukee itsearviointiprosessia. Hän osallistuu itsearvioinnin prosessin ja tulosten jatkuvaan raportointiin ja
tuottaa siitä loppuraportin. Karelian osaaminen: arviointiosaaminen, tuetun itsearvioinnin menetelmällinen
osaaminen, kehittämisosaaminen.
Kuntouttavia toimintamalleja tukevan osaamisen vahvistamisen mallintaminen ja pilotointi osallistavista
työpajoista kumpuavien tarpeitten mukaisella tavalla.

5.2.3 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän (PKKY) seitsemällä eri paikkakunnilla maakunnassa sijaitsevien
oppilaitosten toiminta hankkeessa tähtää ikääntyvän väestön sekä kotihoidon asiakkaiden itsenäisen
toiminnallisuuden ja toimintakyvyn edistämiseen sekä palvelurobotiikan yhteiskehittämiseen. Tavoitteena
on myös yhteistyöverkoston toimijoiden tietämyksen ja yhteiskehittämisen lisääminen ammatillisten
tutkintojen sisällöistä. Tätä kautta toteutuu mahdollisimman tehokas työelämäyhteistyö ja valmistuneiden,
tutkinnon suorittaneiden osaamisen hyödyntäminen asiakkaiden parhaaksi. Tässä on kysymys sekä
toimintakulttuurin olennaisesta muutoksesta että osaamisen uudistamisesta. Nämä edellyttävät koulutuksen
ja työelämän uudenlaista, intensiivistä ja syvällistä yhteistä tekemistä, minkä konkreettisena ilmentymänä
ovat PKKY:n hankkeen toteutukseen suunniteltu työntekijäpanos.

5.3 Budjetti
Hankkeen kokonaiskustannukset koko hankeajalla (sisältää koko konsortion kustannukset) ovat 1 612 112 €.
Haettavan valtionosuuden määrä koko hankkeelle on 1 289 690 €.
Siun soten osalta kokonaiskustannukset ovat koko hankeajalta 1 354 300 € ja haettavan valtionosuuden
määrä on 1 083 440 €. Karelia-ammattikorkeakoulun osalta kokonaiskustannukset ovat koko hankeajalta
220 612 € ja haettavan valtionosuuden määrä 176 490 €. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän osalta
kokonaiskustannukset ovat koko hankeajalta 37 200 € ja haettavan valtionosuuden määrä 29 760 €.

6 VIESTINTÄ JA VAIKUTTAMINEN
6.1 Asiakkaiden, omais-, perhehoitajien osallistamis- ja osallissuunnitelma
Työssä käytetään alueella kehiteltyjä, koeteltuja ja hyviksi havaittuja osallismuotoja ja työtapoja
(Osallisuus: jelli.fi/osallisuus). Perustetaan erilaisia asukas- ja asiakasraateja, esimerkiksi omaishoitajien raati.
Raatien ja vastaavien tuotoksia käytetään myös hyvinvointikertomusten aineistona. Lisäksi ollaan
vuoropuhelussa ja yhteistyössä kuntien vanhusneuvostojen ja maakuntakuntaliiton eläkeläistyöryhmän
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kanssa. Perustetaan kunta- tai seutukuntakohtaisia ikäihmisten ryhmiä, joissa on edustetusta muun muassa
seuraavista tahoista:
• vanhusneuvosto
• seurakunta
• kunnan hyvinvoinnin edistämistyö
• Siun soten kehittämisyksikkö/rajapintatyö
Uudistamis- ja muutostyö nousee kodista ja kotiympäristöstä. Kehittämisen ytimessä ja tulosten
saavuttamisen edellytyksenä on osallisuus, ikäihmisten ja omaisten yhteistyö, osallisuus ja osallistuminen.
Osallisuuden vahvistamiseksi haetaan erilaisia, uusia tapoja ja valinnanvaihtoehtoja. Vahvistetaan olemassa
olevia toimintamalleja: asukasiltoja, asiakasraateja ja asiakaspalautejärjestelmiä sekä luodaan ja arvioidaan
uusia yhteiskehittämisen muotoja. Asukkaiden ja asiakkaiden osallisuus edellyttää myös työntekijöiden
osallisuutta ja osallistumista. Asiakkaiden osallisuuden edellytykset jäävät heikoiksi, jollei henkilöstöllä
itsellään ole aitoa osallisuuden tunnetta.
Asiakkaiden ja omaisten osalta tässä hankkeessa vahvistetaan erityisesti koti-, perhe- ja omaishoidon
asiakkaiden ja läheisten näkemyksiä ja osallisuutta myös arvioinnin ja palautteen näkökulmasta. Hankkeen
erityinen vahvuus ja innovaatio on vahvistaa ja kehittää edelleen kaikkein heikoimmassa asemassa olevien
ihmisten osallisuutta ja osallisuusmenetelmiä. Erityinen huomio kohdistetaan siihen, että kotihoidon
asiakkaat, muistisairautta sairastavat, mielenterveyskuntoutujat ja heidän omaisensa voivat osallistua ja
saada äänensä kuuluviin. Esimerkiksi PK:n Muisti ry:ssa toimiii muistiaktiivien ryhmä. Siun soten
asukasosallisuustoiminta on noussut näkyville myös kansallisesti. Kokemuksia ja opetuksia on koottu syksyllä
2016 julkistettavaan osallisuusoppaaseen ”Kuulethan sie minnuu – kokemuksia Siun sotesta” (Pyykkönen et
al. 2016). Tätä opasta hyödynnetään koko Siun soten alueella.
Tavoitteena on luoda luonteva jatkuvan palautteen toimintamalli Siun soteen. Hankkeessa kokeillaan ja
pilotoidaan ja arvioidaan, mitä voisi kokeilla. Kokeiluissa ja arvioinneissa ovat mukana sekä asukkaat ja
asiakkaat että henkilöstö. Palvelujen ja työn laatua voidaan arvioida myös toisaalta asiakkaiden kokemusten
ja toisaalta henkilökunnan hyvinvoinnin näkökulmasta.
Jatkuvan palautteen luomisessa huomioidaan myös kansalliset palautekanavat ja niihin mahdollisesti
saatavat integraatiot. Ne toimivat jatkossa palvelutuottajien vertailudatana ja erityisesti asiakkaiden
kokeman palvelun laadun yhtenä indikaattorina. Arvioinnissa käytetäänkin lisäksi myös muun muassa THL:n
Palveluvaaka.fi -järjestelmää, jossa on mm. kotihoidon palvelutuottajien sähköinen arviointilomake.
Usein on todettu, että sekä työntekijöiden näkemykset että asiakkaiden ideat jäävät huomaamatta. Tällöin
hukataan uskomattoman paljon innovatiivisuutta. Hankkeessa vahvistetaan kehittämisen kulttuuria ja
avointa keskusteluilmapiiriä, mitkä voimaannuttavat arjen työssä. Tässä muutosagentti on tukena
lähiesimiehille työyhteisöissä.
Siun soten toimintaa vuosina 2017–2018 ohjaavan strategian valmistelutyö käynnistyy syksyllä 2016
jokaiselle työntekijälle lähetettävällä kyselyllä, millä kerätään henkilöstön odotuksia ja ehdotuksia tulevan
strategiatyön perustaksi ja pohjamateriaaliksi.
Siun sotessa jatketaan muutostyöskentelyä syksyllä 2016 siten, että elo-syyskuussa Siun soten
johtotehtävissä aloittavat henkilöt tekevät tutustumiskierrosta kuntiin ja alueille. Siun soten
lähiesimiestapaamiset jatkuvat niin ikään syyskuussa. Tapaamiset on teemoitettu (esim. talous, henkilöstö,
muutosviestintä). Kierroksia jatketaan vähintään kerran kuukaudessa toukokuuhun 2017 asti, jonka jälkeen
arvioidaan, miten on tarkoituksenmukaista edetä.
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Lähiesimiehet ovat aiempien kehittämistehtäviensä (Suhonen 2016) perusteella omaksuneet roolinsa
muutoksen läpiviejänä arjessa, mutta siihen he tarvitsevat tukea. Lähiesimiehet osallistavat oman
henkilöstönsä ja tiiminsä. Muutosagentti toimii osallisuustyön tukena ja moottorina.
Hankeorganisaatio rakennetaan sillä tavalla matalaksi, että kehittämistiimeissä ja valmisteluryhmissä
työntekijöiden osallistuminen mahdollistuu. Säännöllisesti toteutettu itsearviointi tarjoaa myös palautteen
antamisen ja vuoropuhelun. Monikanavainen ja monipuolinen ja säännöllinen viestintä on avainasemassa.
Sujuva tiedonkulku edistää avointa ja myönteisen yhdessä tekemisen ilmapiiriä.

6.2 Viestintä- ja vaikuttamissuunnitelma
Hankkeen viestintä on osa Siun soten viestiä ja noudattaa organisaation yhteistä viestintäsuunnitelmaa, Siun
soten perusviestiä ja ikäihmisten palveluiden visiota. Hanke hyödyntää Siun soten ja I&O-kärkihankkeen
valtakunnallista viestintää ja osaamista.
AVOT-hankkeella tuetaan ikäihmisten toimialueen kokonaisvaltaista palvelujärjestelmän uudistusta
kotihoidon sekä perhe- ja omaishoidon osalta. Ikäihmisten palvelut ovat Siun soten tavoitteiden
saavuttamisen kannalta kriittisessä asemassa ja lisäksi ne ovat suurelle yleisölle tunteita herättävä ja
sensitiivinenkin aihe. Vanhuspalvelut, kotihoito ja varsinkin omais- ja perhehoito kiinnostavat ihmisiä. Ne
ovat yhteiskunnallisesti merkittävä ja keskusteluttava alue. Hankkeen viestinnän ote on tämän vuoksi avoin
ja (pro)aktiivinen. Viestinnän kielen tulee olla selkeää ja ymmärrettävää. Viestinnässä pyritään välttämään
turhaa virkajargonia ja käytetään myös henkilöjuttuja, haastatteluja, kolumneja ja blogeja asioiden
esittämiseen.
AVOT-hankekeen pääviesti on Arvokasta Vanhenemista Omatoimisuutta Tukemalla. Tätä viestiä tuodaan eri
tavoin esille koko hankkeen ajan. Lisäksi hanke kuljettaa viestinnässään mukana Siun soten ydinviestejä:
Siun sote tehdään nyt.
Siun soten toiminta alkaa vuoden 2017 alussa. Ikäihmisten toimialueella tavoitellaan kokonaisvaltaista
palvelurakenteen uudistamista, mitä myös hanke tukee.
Siun sote tulee sinua lähelle – uudella tavalla.
Valmistelun tavoitteena on turvata yhdenvertaiset, asukaslähtöiset ja laadukkaat palvelut
kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti. Nyt tehdään palveluja puhtaalta pöydältä uusilla ajattelutavoilla ja
uusilla välineillä.
Siun sote tehdään yhdessä
Valmistelussa ovat mukana sekä asukkaat että henkilöstö. Asukkaita kerätään palautetta ja toiveita
palvelujen toimivuudesta. Henkilöstö on mukana kehittämässä omaa työtään moniammatilliseen suuntaan.
Valmistelua tehdään avoimesti ja tietoa jakaen.
Vastuut ja roolit
Hankkeen viestinnästä vastaavat hankkeen projektipäällikkö Soile Syrjäläinen ja ikäihmisten toimialuejohtaja
keskenään sopimilla käytännöillä. Viestintä on linjassa Siun soten yleisen viestintäsuunnitelman ja -kanavien
kanssa. Viestintäpäällikkö Susanna Prokkola tukee projektipäällikköä viestintään liittyvien kysymysten
ratkaisemisessa. Viestinnän käytännön toteutuksesta huolehtii hankkeen projektiryhmä. Kriisiviestinnässä
noudatetaan Siun soten viestintäsuunnitelman ohjeistusta.
Hankkeen työntekijät ja konsortion jäsenet vastaavat oman toimintansa viestinnästä ja siitä, että keskeiset
työn vaiheet tulevat mukaan Siun soten yleiseen viestintään. Kaikkien hankkeessa olevien tahojen viestintää
yhdistää muutosta tukevan viestinnän idea. Mediatiedotteet ja suurta osaa henkilöstöä koskevat tiedotteet
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tehdään koordinoidusti ja viestintäpäällikköä informoidaan ja konsultoidaan tarpeen mukaan. Toimijat
huolehtivat omassa viestinnässään, että kaikkien asiaankuuluvien logot ym. tunnusmerkit sekä lisätietojen
antajan yhteystiedot tulevat mukaan ja ovat ajantasaisia. Viestinnän tavoitteena on avoimuus, ajantasaisuus
ja selkeys.
Hankkeen
rahoituksen
varmistuttua
kirjataan
viestintävastuut
tarkempaan
operatiiviseen
projektisuunnitelmaan. Suunnitelmassa selvennetään viestinnän käytännöt erityisesti aikataulujen ja
toimintamuotojen osalta.
Viestinnän kohderyhmät
Henkilöstö: Hankkeen aloitusvaiheen viestinnän keskeisin kohderyhmä on henkilöstö, joka tarvitsee tietoa
hankkeen tavoitteista, etenemisestä ja käytännöistä sekä aikatauluista. Keskeisellä sijalla on tieto omaa työtä
koskevista mahdollisista muutoksista. Hankkeen viestintä on osa muutosjohtamista, jolla tuetaan
integraatiota ja henkilöstön sitoutumista. Lähiesimiesten sitouttaminen on erityisen tärkeää ja heidät on
huomioitava viestinnässä vahvasti. Henkilöstölle on tärkeää tiedottaa hankkeen etenemisestä säännöllisesti,
vaikka mitään merkittävää ei edes olisi tapahtunut.
Asukkaat, erityisesti ikäihmiset ja heidän omaisensa: Asukkaat halutaan pitää mukana kehitystyössä, niin
ikäihmisten kuin koko Siun soten osalta. Hankkeen edetessä asukkaat tarvitsevat tietoa
osallistumismahdollisuuksista, perustietoa toiminnan etenemisestä ja mahdollisista muutoksista sekä
erityisesti konkreettista tietoa siitä, mitä palveluille tapahtuu. Asukkaiden tiedontarve palveluista kasvaa
syksyllä 2016 ja sen olevan korkea koko vuoden 2017.
Poliittiset päättäjät: Hankkeen viestinnässä on otettava huomioon sekä Siun sote kuntayhtymän omat
päättäjät että alueen muut päättäjät ja poliittiset vaikuttajat. Kuntayhtymän omat valtuutetut tarvitsevat
taustoittavaa tietoa ja tietopohjaista perustelua hankkeen etenemisestä päätöksenteon tueksi. Alueen muut
päättäjät tarvitsevat niin ikään tietoa siitä, miten hanke etenee ja miten se vaikuttaa kuntakenttään.
Media on keskeinen kohderyhmä, kun tietoa halutaan välittää alueen asukkaille ja oman maakunnan
ulkopuolelle. Median rooli asennemuutoksen eteenpäin viemisessä on keskeinen. Media tarvitsee myös
taustoittavaa tietoa hankkeen etenemisestä ja tavoitteista.
Muut sidosryhmät: Siun sotesta yleisesti sekä hankkeesta ovat kiinnostuneet myös alan muut julkiset
toimijat, kolmas sektori sekä yritykset. Valtakunnan tasolla ministeriöt sekä muut alueet halutaan pitää
tietoisina hankkeen etenemisestä. Järjestökenttä ja yritykset ovat tärkeitä osatoimijoita ja
yhteistyökumppaneita, jotka tarvitsevat tietoa pystyäkseen itse toteuttamaan omat hankesuunnitelmaan
kuuluvat toimintonsa.
Aikataulu
Viestinnän tarkempi aikataulutus tehdään, kun hankkeen yhteinen operatiivinen aikataulu on selvillä.
Kriittisiä viestintäkohtia ovat mm.
• hankkeen aloitus
• toiminnan alkaminen Siun sotessa 1.1.2017
• asukkaiden osallisuuden edistämiseen liittyvät toiminnat
• konkreettiset, palvelujen muutoksiin liittyvät esimerkit
• aihealueeseen liittyvät merkittävät Siun sote valtuuston tai kuntien päätökset
• valtakunnallinen tilanne kontekstiin liittyen
Välineet ja kanavat: Viestinnässä hyödynnetään Siun soten viestinnän yleisiä viestintäkanavia ja
toimialueiden johtamisjärjestelmää. Siun soten viestintäkanavat ja aikataulut ovat Siun soten
viestintäsuunnitelmassa. Monikanavaisella viestinnällä huolehditaan, että viestintä tavoittaa ihmiset.
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Käytössä ovat sosiaalinen media sekä paikallinen ja valtakunnallinen media (radio, tv, lehdet, verkkolehdet).
Hankkeelle perustetaan verkkosivu ja FB-sivu Siun soten viestintäohjeistuksen mukaisesti. Verkkosivun
suunnitteluun ja arviointiin osallistuvat asukkaat, asiakkaat ja omais- ja perhehoitajat. Hanke hyödyntää Siun
soten uutiskirjettä ja voi tarpeen mukaan tuottaa raportteja tai muita julkaisuja.
Hankkeen viestinnässä ymmärretään arkiviestinnän merkitys. Jokainen kohtaaminen on arvokas tilaisuus
vaikuttaa, olipa sitten kyse asukkaasta, asiakkaasta, päättäjästä tai työntekijästä. Arkiviestinnän kanavia ovat
kasvokkainen vuorovaikutus, kokoukset, erilaiset tapaamiset ja seminaarit. Arkiviestintä tukee osaltaan myös
asukkaiden ja toimijoiden osallisuutta.
Viestinnän riskianalyysissa on arvioitu viestinnän riskejä aiemmin Siun soten valmistelutyössä havaittujen
tekijöiden sekä yhteiskunnallisten mielikuvien kautta.
Käyttäjien kokemus palveluista on negatiivinen ja se ei muutu/tai vahvistuu, vaikka toiminnassa tapahtuisi
tosiasiallisia parannuksia.
• Henkilöstö, asukkaat tai päättäjät eivät saa riittävästi informaatiota hankkeen etenemisestä ja
tavoitteista, jolloin huhut ja väärinkäsitykset valtaavat tilan faktoilta. Tämä voi vaikeuttaa
asennemuutoksen etenemistä tai vaikuttaa suoraan asukkaisiin ja palvelujen käyttäjiin.
• Päättäjien mielikuvat ja päätökset eivät perustu faktoihin vaan mielikuviin.
• Siun soten ja hankeen toiminnassa esille tulleet merkittävät havainnot toimintatavoista, reunaehdoista
tai muista vastaavista tekijöistä eivät saa riittävästi painoarvoa kansallisessa ja/tai kansainvälisessä
keskustelussa, mikä puolestaan voi johtaa alueella viestinnällisiä haasteita ja hidastaa hankkeen
etenemistä
• Valtakunnalliset, kansalliset ja kansainväliset toimijat tuottavat hankkeen ja/tai Siun soten tavoitteiden
näkökulmasta ristiriitaista, epäselvää tai virheellistä informaatiota, joka huonoimmassa tapauksessa
vaikutta edellisessä kohdassa mainituilla tavoilla

6.3 Muutostyön tulosten juurruttaminen
Siun sotessa pyritään samanaikaisesti saavuttamaan sekä kansallisesti asetetut erityisesti
kustannustenhallintaan keskittyvät tavoitteet että alueen asukkaiden antaman palautteen perusteella
palvelujen parantamiseen liittyvät tavoitteet. Alueella on aikaisemman kehittämistyön sekä Siun soten
kuntayhtymän muodostamisprosessin aikana alettu hyväksyä se, että resurssien lisääminen ei ole realistinen
vaihtoehto alueen haasteisiin vastaamiseksi, vaan tarvitaan jotain muuta. Niukkenevat resurssit ja lisääntyvä
palvelutarve ovat ikäihmisten palvelukokonaisuuksien dilemma, jota ei ratkaista stabiileilla, reaktiivisilla
toimilla, vaan tarvitaan yhteen sovittavaa johtamista ja toimintaa eri alueilla.
Siun sotessa on havaittu, että palvelujärjestelmien ja palvelujen kehittämisen haasteet ovat usein liittyneet
siihen, että kehittämistyö ei koskaan yllä nykytilanteen ongelmien tasolle. Aina ollaan vähän jälkijunassa.
Ennakointi (yhteinen puhe tavoitetilasta niin sanotussa isossa kuvassa, erilaiset vaikutusten
ennakkoarvioinnin menetelmien käyttö, tulevaisuusfoorumit) on osa AVOT-hankkeen ja Siun soten
toimintaa. Ennakointi ei itsessään kuitenkaan takaa sitä, että palvelut pystyvät vastaamaan yhteiskunnan
haasteisiin, vaan tarvitaan ihmiset, henkilöstö, joka toimivat. Uuden juurtuminen lähtee motivoituneista ja
osaavista työntekijöistä ja Siun soten sekä AVOT-hankkeen tehtävä on huolehtia tämän aineettoman
pääoman lisäämisestä.
Kehittämiseen liittyvät vahvasti henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja varmistaminen, toimintaprosessien
ja -tapojen muutostarpeet sekä usko jokaisen työntekijän ja työyksikön kyvykkyydestä oman työn jatkuvaan
parantamiseen. Osaamisen vahvistaminen liittyy erityisesti muutokseen ja sen läpivientiin.
Hankekonsortiossa ovat keskeisessä roolissa myös alueen oppilaitokset, jotka kehittämistehtävänsä lisäksi
lisäävät paitsi oman organisaationsa myös tulevien ammattilaisten tietotaitoa muuttuvista osaamistarpeista.
Maakunta-ammattikorkeakoululla on myös vahva, lakiin perustuva aluekehitystehtävä. Hankkeella ei
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tavoitella pelkästään toimintatapojen muutosta vastaamaan tämän hetken ongelmiin, vaan halutaan
rakentaa oppiva organisaatio, jonka toiminnassa jatkuva parantaminen ja muutoksessa elämisen taidot ovat
jokaisen työntekijän perusosaamista.
Eri rahoituslähteistä rahoitetut, eri kehittämisorganisaatioiden hallinnoimat kehittämishankkeet
muodostavat Pohjois-Karjalassa hanketarjottimen, missä eri hankkeissa olevat painopisteet tukevat
toisiaan. Siun sote, Karelia ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ovat vahvasti
sitoutuneet yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen. Tästä konkreettisena tuotoksena on 15.2.2016 solmittu
strategisen kumppanuuden yhteistyösopimus. Yhteistyösopimuksen velvoittamana em. toimijat liittävät
työelämästä kumpuavat tarpeet ketterän kehittämisen periaatteella perus- ja täydennysopetukseen sekä
tutkimus- ja kehittämistoimintaan.
Juurruttaminen on automaattinen osa perustyötä. Juurruttamisen onnistumista vahvistaa se, että Siun soten
I&O-hankkeen lähtökohtaisena tavoitteena ei ole lähteä rakentamaan toimintamalleja teoreettisella tasolla,
vaan muuttaa toimintaa ja antaa valmiuksia työntekijöille tehdä sitä jatkossakin. Juurtumattomat, vaikka
sinänsä hyvätkin toimintamallit eivät tue käytännön muutosta oikeastaan millään tavalla. Työntekijät ovat
tympääntyneitä ulkopuolelta tuleviin ohjeisiin, sääntöihin, ideoihin erityisesti silloin, kun heillä ei ole ollut
niihin vaikutusmahdollisuutta. Toimintamallit saavat oikeutuksensa vasta käytännön toiminnassa.
Juurtumista varmistetaan sillä, että kehittämistoiminta viedään suoraan ruohonjuureen, mikrotasolle, kotiin
ja kotiympäristöön. (Palvelutuotantotyöryhmän loppuraportti. Pohjois-Karjalan sote-hanke. 2015.)
Muutosagentti varmistaa alueellisesti koordinoidun ja yhteen sovitetun toimivan palvelurakenteen
muodostumista ja juurtumista toimimalla läheisessä yhteistyössä ”ruohonjuuren” kanssa.
Työvälineet muutoksen toteuttamiselle arjessa tuotetaan hankeyhteistyössä eri toimijoiden välillä.
Ennakoitavia palveluprosesseja ja kokonaisuuksia kehitetään hyödyntämällä laajasti lean-ajattelutapaa
(Lean-valmennukset). Esimerkkejä tästä ovat omaishoidontuen ja siihen liittyvien prosessien kehittäminen
yhteismitallisiksi alueella sekä hyviksi arvioitujen käytäntöjen levittäminen. Kompleksisemmat
palvelukokonaisuudet (esimerkiksi vammaisen ikäihmisen palvelukokonaisuudet) tai sen osat tarvitsevat taas
muotoutuvia käytäntöjä ja niiden johtamista. Niitä voidaan puolestaan edesauttaa lisäksi uudentyyppisen
työotteen kehittämisellä (työpajat, koulutus) sekä palveluräätälöinti- ja asiakasprosessiajattelun
kehittämisellä (em. työmuodot, kehittäjäasiantuntijan työpanos).
Siun sotessa on kehittämisyksikkö, jota johtaa Siun soten toimitusjohtajan alaisuudessa toimiva
kehittämisjohtaja. Kehittämisjohtaja osallistuu Siun soten johtoryhmätyöskentelyyn yhdessä operatiivisesta
toiminnasta vastaavien toimialuejohtajien (yhteensä kolme) kanssa. Kehittämisjohtajan alaisuudessa toimii
päätoimisia lääkäri-, hoitaja- ja sosiaalityöntekijätaustaisia työntekijöitä, joiden asiantuntemusta käytetään
muun muassa yleisen kehittämisen, fasilitoinnin, arvioinnin, laadun osa-alueiden, yhteistyön kehittämisen
sekä ajantasaisen tiedon levittämisen tarpeisiin erityisesti alueen esimiesten tukemiseksi.
Ikäihmisten palvelukokonaisuuksien kehittämisyhteistyöhön kytkeytyy myös maakunnan peruskuntien työ
esimerkiksi terveyden edistämisessä. Samoin kuntien linjaukset ja kehittämistoimet asumisen, liikkumisen ja
harrastus- ja vapaa-ajan toimintojen monipuolistamiseksi ja vahvistamiseksi vaikuttavat ikäihmisten
elämänlaatuun ja toimintakykyyn. Hankkeessa hyödynnetään Siun soten rajapintatyöryhmän tuotoksia ja
jatkoesityksiä Siun soten ja peruskuntien yhteistyölle kosketuspintojen osalta. (Sote-kunta rajapinnat.
Työryhmän väliraportti. 2014.)
Hankkeen juurruttaminen on käynnistetty jo valmisteluvaiheessa osallistamalla hankkeen toteutuksen osalta
keskeisiä sidosryhmiä hankkeen sisällön suunnitteluun. Keskeisiksi toimijoiksi on tunnistettu muun muassa
omaisjärjestöt, alueen koulutus- ja kehittämisorganisaatiot, kotihoidon henkilöstö, kuntajohtajat,
seurakunnat. Alla on kuvaus valmisteluprosessien aikana toteutetuista neuvotteluista ja työpajoista.
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I&O-kärkihankkeen ja AVOT-hankesuunnitelman esittelyt ja yhteissuunnittelutapaamiset (Taulukko 8)
Päivämäärä
14.4.2016
15.4.2016
15.4.2016
19.4.2016
21.4.2016
2.5.2016
13.5.2016
18.5.2016
23.5.2016
23.5.2016
26.5.2016
27.5.2016
31.5.2016
2.6.2016
9.6.2016
13.6.2016
14.6.2016
4.7.2016
2.8.2016
5.8.2016
5.8.2016
9.8.2016
9.8.2016
10.8.2016
12.8.2016
16.8.2016
18.8.2016
22.8.2016
22.8.2016
23.8.2016
24.8.2018
29.8.2016
31.8.2016
31.8.2018

Osallistujat
Joensuun seudun elinkeinoyhtiö, Minna Koskimies, yritysneuvoja
Pohjois-Karjalan Muisti ry, Leena Knuuttila, tj
ISOn maakunnallinen vanhustyön johtajien verkosto
Pohjois-Karjalan kuntien sote-johtajat
ISOn maakunnallinen gerontologisen sosiaalityön verkosto
Pohjois-Karjalan Muisti ry:n jäsenistöä, muistiaktiiveja
Pohjois-Karjalan Mielenterveysomaiset, Minna Turunen, tj.
Joensuunseudun Omaishoitajat ja Läheiset, Seija Ollaranta, tj. + omaishoitajia
Kiteen Ev. Kansanopisto, Sanna Kosonen, perhehoidon kouluttaja,
hankekoordinaattori
PKSSK, kehitysvammahuollon perhehoito, Viivi Turunen, sosiaalityöntekijä
ISOn maakunnallinen vammaistyön verkosto
ISOn maakunnallinen vanhustyön johtajien verkosto
Pohjois-Karjalan sote-johtajat
IkäOte-hyvinvointiteknologia-hanke, Jaana Nykänen, hyvinvointiteknologiaasiantuntija
Siun soten yhtymähallitus, Ikäihmisten kärkihanke esittely
ISOn maakunnallinen gerontologien sosiaalityön verkosto
Pohjois-Karjalan kotihoidon henkilöstön edustajat
Pohjois-Karjalan Mielenterveysomaiset, Minna Turunen, tj.
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Ritva Pakarinen, koulutusjohtaja
Karelia-amk, Tuomas Lappalainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys, Elina Pajula, tj. ja Anne Pyykkönen,
erikoissuunnittelija; PK:n Muisti ry, Leena Knuuttila, tj
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys, Elina Pajula, tj. ja Anne Pyykkönen,
erikoissuunnittelija; PK:n Muisti ry, Leena Knuuttila, tj.
Joensuun seudun elinkeinoyhtiö, Minna Koskimies, yritysneuvoja
Pohjois-Karjalan kotihoidon henkilöstön edustajat
Karelia-amk, Tuomas Lappalainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö, ja Päivi
Sihvo, Digisote hanke projektipäällikkö
Karelia-amk, Tuula Kukkonen, projektipäällikkö
Pohjois-Karjalan rovastikunnan/seurakuntien edustajat, pastorikomitean
kokous
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton eläkeläisneuvottelukunta
ViaDia ry, Joensuu, Teija Nuutinen, tj.
Karelia-amk, Tuomas Lappalainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö, Maria
Saastamoinen, tutkimusasiamies; Pkky, Anne Karppinen, suunnittelujohtaja
Siun soten yhtymähallitus
AVOT-hankkeen konsortion edustajat
Pohjois-Karjalan sote-johtajat
Pohjois-Karjalan kuntajohtajat
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7 VAIKUTTAVUUS, ARVIOINTI JA RISKIT
7.1 Vaikuttavuus
Vaikuttavuus lähtee tavoitteista ja niiden relevantista ja realistisesta asettamisesta. AVOT-hankkeessa
toimeenpannaan kansallisia ja alueellisia ikäihmisten palvelurakenteen uudistuksia. Vaikuttavuuden arviointi
perustuu kansallisten uudistustavoitteiden lisäksi alueen asukkailta saatuun palautteeseen palvelujen
kehittämisen kohteista.
Siun soten toiminnan tavoiteasettelussa noudatetaan Triple aim -viitekehyksen mukaista ajattelua
seuraamalla ja arvioimalla yhtäaikaisesti hoitojen ja palveluiden vaikuttavuuden, tuottavuuden ja
saatavuuden näkökulmia. Tavoitteena on löytää kestävä tasapaino eri ulottuvuuksien kesken. Siun soten
laatukäsite puolestaan perustuu Institute of Medicinen (2001) määrittelemään kansainvälisesti hyväksyttyyn
kuuteen eri ulottuvuuteen ja niiden mittaamiseen: hoidon tai palvelun vaikuttavuus, potilas- ja
asiakaslähtöisyys, tarveperusteisen tasa-arvon toteutuminen, hoidon tai palvelun turvallisuus, prosessien
tehokkuus sekä oikea-aikaisuus. Alun perin terveydenhuoltoon kehitetyt laatulinjaukset ovat sovellettavissa
myös sosiaalihuollon toimintaan.
Palvelujen vaikuttavuuteen liittyy myös olennaisesti niiden tuoma arvo asiakkaalle. Koti-, omais- ja
perhehoidon asiakkaat ovat usein integroiduista palveluista hyötyviä, jolloin arvon määrittyminen ja sitä
kautta asiakkaan kokema arvo on kompleksinen ja dynaaminen prosessi. Kehittäjäasukkaiden,
kokemusasiantuntijoiden sekä erilaisten raatien osaamisen hyödyntäminen on osa toimintaa hankkeen
alusta saakka. Niiden avulla saadaan muun asiakas- ja asukaspalautteen lisäksi tietoa siitä, miten muutos
etenee ja miten se suhteutuu aikaisempaan asukkaiden antamaan palautteeseen.
Vaikuttavuutta Siun soten AVOT-hankkeen toiminnoissa tullaan arvioimaan niin itsearvionnin, väliarvioinnin
kuin ulkoisen arvioinnin keinoin. Asiakastyöprosesseihin kohdistuvaa vaikuttavuutta lisätään ottamalla
käyttöön tapauskohtaisen arvioinnin työtavat. Asukkaiden ja asiakkaiden sekä järjestöjen tuottama kokemusja muu hyvinvointitieto ja sen hyödyntäminen on Siun soten alueella aloitettu jo kuntayhtymän perustamisen
valmisteluvaiheessa ja se tulee olemaan myös pysyvä osa Siun soten toimintaa ja rakenteita
(Osallisuussuunnitelma ja esitys päätöksentekoon).
Siun soten toiminta-ajatukseen kuuluu tietojohtamisen keskeinen rooli johtamisen ytimessä. Siun sotessa
kehitetään raportointia jatkuvasti ja vaikuttavuutta seurataan niin strategisten kuin operatiivisten
tavoitteiden toteutumisen kannalta. Seurattavia asioita jo nyt ovat muun muassa henkilöstöresurssointi
suhteessa hoidonporrastukseen, asiakasvirta-analyysit ja tulevaisuudessa tullaan saamaan yhä enemmän
tietoa prosesseista ja niiden toimivuudesta.
Yritys- ja työllisyysvaikutusten arviointi toteutetaan hankkeen aikana yhteistyössä elinyhtiöiden ja muiden
relevanttien toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että uusia perhehoitokoteja tulee yksi/kunta /hankevuosi.
Hyvinvointiteknologian käytäntöjen ja palveluprosessien uudistuessa on mahdollista, että myös sille
sektorille avautuu työllisyys- tai yrityspotentiaalia.
Pohjois-Karjalassa on pitkät perinteet hyvälle oppilaitosyhteistyölle. AVOT-hankkeen kohdalla oppilaitokset
ovat kuitenkin ennennäkemättömän sitoutuneita tulevaan kehittämisyhteistyöhön.
Toimijat ovat
tunnistaneet yhteisen kehittämishaasteen ja kaikilla on halu lähteä uudistamaan aikaisempaa
organisaatiokeskeistä lähestymistapaa. innovaationa on syntymässä uudenlainen lähestymistapa
työelämälähtöiseen yhteiskehittämiseen. Aiemmin työelämä on lähestynyt yhteiskehittämistä omasta
näkökulmastaan ja oppilaitokset omista reunaehdoistaan. Nyt nostamalla asukas ja asiakas keskiöön
päästään miettimään aidosti muutosta jokaisen toimintaprosesseissa. Näin voidaan vaikuttaa paitsi nykyisiin
ja tuleviin ammattilaisiin ja välillisesti heidän koulutussisältöihinsä, myös itse prosesseihin ja asukkaiden
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kokemukseen palveluista. Yhteinen kahdella kärjellä kehittäminen ja vaikuttaminen samanaikaisesti kentällä
jo toimiviin sekä sinne tuleviin ammattilaisiin on tehokkaampaa ja vahvistaa nopeampaa muutoksen
juurtumista.

7.2 Itsearviointi
Arvioinnin perusulottuvuuksia ovat: 1) arvioidaanko kehittämisprosessia vai prosessin tulosta ja 2) onko
arviointi sisäinen vai ulkoinen arviointi. Arvioinnissa voidaan yhdistellä näitä eri ulottuvuuksia, ja tehdä
arviointia vaikkapa kaikilla näillä ulottuvuuksilla. Arviointimenetelmien ja välineiden kirjo on myös
moninainen, ja erilaiset menetelmät palvelevat eri tarkoituksia.
Tuetun itsearvioinnin menetelmässä tavoitellaan prosessiarvioinnin hyötyjä: tuettua itsearviointia
toteutetaan koko prosessin ajan, jolloin se tuottaa tietoa kehittämisprosessin eteenpäin viemiseksi ja
suuntaamiseksi. Menetelmä on luonteeltaan itsearviointia, jolloin arvioinnin subjektina ovat kehittämistyön
toteuttajat (esim. hankkeen keskeiset toimijat). Lisäksi pyritään toteutettavuuteen, ts. arviointitoimintaan
aika-, toimija- ja taloudellisten resurssien puitteissa.
Siun sotessa on lupa kehittää. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jokaisen työntekijän tehtävänä on myös
kehittää ja arvioida omaa ja työyhteisön työtä. AVOT-hankkeessa sovelletaan tuetun itsearvioinnin
menetelmää (facilitated self evaluation). Tuetussa itsearvioinnissa ”perinteiseen” itsearviointiin lisätään
tukielementti, ulkopuolinen asiantuntijatuki. Tällä on merkitystä itsearvioinnin ryhdittämisessä,
systematisoinnissa, tavoitteellistamisessa ja varmistamisessa. Lisäksi tämä menetelmä tarjoaa
mahdollisuuden tekniseen tukeen itsearviointiprosessin toteuttamisessa (itsearvioinnin välineet kuten
arviointimatriisit, jäsennykset ja keskustelurungot, keskustelujen tuki sekä mahdollinen dokumentointi).
Tuettu itsearviointi sisältää siis ulkopuolisen tuen elementin, itsearvioinnin fasilitoinnin. Se tulee toteuttaa
niin, ettei itsearvioinnin perusluonne toimijoiden subjektiutta korostavana arviointina muutu, mutta toimijat
kuitenkin saavat itsearvioinnin toteuttamisessa tarvitsemansa tuen.
Se toteutetaan prosessiarviointina koko projektin toiminta-aikana. Itsearviointiin osallistetaan kaikki
hankkeessa toimivat tahot. Siihen liittyvässä tiedonkeruussa hyödynnetään oppimis- ja palveluympäristö
Voimalan moniammatillista opiskelijayhteisöä ja siihen kytketään myös AMK- ja YAMK-koulutusten sekä
uusien erikoistumiskoulutusten oppimistehtäviä.
Karelia-amk:n työntekijä valmistelee esityksen itsearviointisuunnitelmaksi ja sovitun suunnitelman
mukaisesti tuottaa itsearvioinnin välineet ja tukee itsearviointiprosessia. Hän osallistuu itsearvioinnin
prosessin ja tulosten jatkuvaan raportointiin ja tuottaa siitä loppuraportin.
Tuetun itsearvioinnin kulkua on alustavasti suunniteltu seuraavasti:
1.

Tuki itsearvioinnin suunnitteluun
• alkuneuvottelu (menetelmän kuvaus ja työskentelyn käynnistämisestä sopiminen sekä
hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden yhteinen tarkastelu)
• yhteistyöskentely: arvioinnin yhteissuunnittelu (arvioinnin tavoitteet ja vaiheistus,
arviointikysymykset, arviointiasetelma)
• tuetun itsearvioinnin prosessi synkronoidaan hankkeen toteutusprosessiin; määritellään
”milestonet” itsearvioinnille
• arviointisuunnitelman tekeminen yhteissuunnittelun pohjalta
• yhteistyöskentely: arviointisuunnitelman käsittely ja mahdolliset muokkaukset & käytännön
toteutuksen täsmentäminen
• Tuotos: Arviointisuunnitelma (sisältää arvioinnin tavoitteet, arviointikysymykset,
arviointiasetelman ja suunnitelman itsearvioinnin toteuttamisesta).
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2.

Tuki itsearvioinnin toteutukseen
• räätälöidään hankkeen tarpeiden mukaan
• sisältöjä esimerkiksi arviointikeskustelujen dokumentointi ja konsultointi itsearvioinnin prosessin
etenemisessä
• Tuotos: esimerkiksi arviointiprosessin mukaan tehty kumuloituva dokumentaatio, tai
konsultoinnin avulla saatu tuki itsearviointiprosessin etenemiseen.

3.

Tuki itsearvioinnin raportointiin
• räätälöidään hankkeen tarpeiden mukaan
• voidaan hyödyntää hankkeen loppuraportoinnissa
• sisältöjä esimerkiksi arviointiprosessin dokumentoinnista koosteen tekeminen ja laajempi
itsearviointiprosessin raportin työstäminen
• Tuotos: Dokumentointikooste tai itsearviointiprosessin raportti.

4.

Itsearviointiprosessin ja tuetun itsearvioinnin palaute- ja arviointikeskustelu
• Tuotos: molemminpuolinen palaute prosessista sekä johtopäätöksiä
arviointiprosesseja varten.

seuraavia

7.3 Väliarviointi
Väliarviointi toteutetaan syksyllä 2017. Käytetään koeteltuja ja hyviksi havaittuja osallistavan arvioinnin ja
palautteenkeruun menetelmiä (jelli.fi/osallisuus) ja kootaan työpajoittain eri teema-alueiden arviointia ja
palautetta. Osa käyttäjä-, asiakasa- ja asukasarvioinnista kerätään opiskelijayhteistyönä.
Väliarvioinnissa tarkastellaan tehtäviä, työprosesseja ja toteumaa suhteessa hankkeen tavoitteisiin ja
käytettävissä oleviin keinoihin. Arvioinnin pohjalta asetetaan kehittämispäätelmät ja jatkoaskeleet.
Tarvittaessa voidaan tehdä välttämättömiä korjausliikkeitä ja tarkennuksia.
Väliarviointia tukee jatkuva, prosessimainen itsearviointi, sen tuottama aineisto ja johtopäätökset. Ulkoiseen
arviointiin AVOT-hanke osallistuu myöhemmin sovittavalla tavalla.

7.4 Riskien tunnistaminen ja hallintasuunnitelma
Hankkeen mahdolliset riskit ja niihin varautuminen
Riski

Uuden kuntayhtymän
palvelutuotannon aloittaminen
sisältää monia yhteensovittamis- ja
linjaustarpeita
etukäteisvalmistelusta huolimatta.
Kärkihankkeen integroimista osaksi
uuden kuntayhtymän toimintaa ei
koeta riittävän tärkeäksi.

Riskin todennäköisyys
1=epätodennäköinen
2= mahdollinen
3= todennäköinen
2

Toimenpiteet riskin todennäköisyyden
pienentämiseksi

Siun soten toimialueiden sitoutuminen
(muutosjohtaminen mukana
hanketyöskentelyssä).

50

Hankkeen tavoitteita ei saada
hankkeen aikana valmiiksi

1

Hankkeessa työskentelevä henkilöstö arvioi
etenemistä säännöllisesti ja raportoi siitä
sovitusti. Jos hankkeen vastuuhenkilö
tunnistaa riskin toteutumisen
mahdollisuuden, hän voi kutsua ohjaus/koordinaatioryhmän koolle lyhyelläkin
aikavälillä.

Henkilöriskit, kuten
avainhenkilöiden siirtyminen
muihin tehtäviin tai sairastuminen

1

Hankkeessa työskentelee useita
asiantuntijoita, joiden työpanosta voidaan
tarvittaessa suunnata täydentämään
puuttuvaa resurssia. Hankesuunnitelma on
aikataulutettu, tarkkaan dokumentoitu ja
seuraavat vaiheet kirjattu. Samoin
hankkeessa syntyvä keskeinen tieto ja
dokumentaatio on kaikkien hankkeessa
työskentelevien saatavilla.
Näin ollen mahdollisesti vaihtuvilla
henkilöillä on vähintään
dokumentaatiotasoinen tieto
käytettävissään hanketyön jatkamiseksi.

Kumppaneiden sitoutumattomuus;
kehitettäviin kokonaisuuksiin ei
saada riittävän laajaa yksimielistä
näkemystä alueellisesti

1

Kehittämistyöhön haetaan laajaa näkemystä
alueelta. Hanketta on valmisteltu
yhteistyössä niin, että valmistelussa ja
kommentoinnissa on ollut mukana laaja
alueellinen ja ammatillinen edustus.
Sidosryhmiä/kuntakumppaneita on kuultu
valmistelun aikana.

Hankehallinnoijan (Siun sote)
johdon sitoutumattomuus

1

Osaamisen puutteet, substanssin
asiantuntijoita ei ole riittävästi
saatavilla tai hankkeeseen ei saada
irrotettua henkilöstöä oikeassa
aikataulussa

1

Konsortiokumppanuuksista on tehty
osapuolten kanssa tehty aiesopimukset ja
rahoituksen varmistuttua tehdään sitovat
yhteistyösopimukset.
Johdon sitouttamistyötä tehdään osallistavin
menetelmin ja viestintään panostetaan.
Hanke on osa muutosjohtamista ja tulevan
Siun soten strategian operatiivista
toteutusta.
Siun soten valmistelutyöhön on jo
osallistunut alueellisesti laaja
asiantuntijoiden joukko, joiden keskuudesta
hankkeeseen palkattavaa
kehittämisresurssia on selvitetty ja sitä on
käytettävissä. Lisäksi hankkeessa
hyödynnetään osa- ja määräaikaista
kehittämisresurssia tarkemmin
määriteltyihin erityisasiantuntemusta
vaativiin tehtäviin.
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Yhteistyön toimimattomuus,
ristiriidat toimijatahojen välillä

2

Toimijoiden tehtävät, vastuut, yhteiset
toimintatavat, tavoitteet jne. sovitaan
selkeästi. Keskusteluilmapiiri pyritään
pitämään avoimena, vuorovaikutteisena,
kaikkia osapuolia kuulevana ja arvostavana.
Viestintäsuunnitelma.

Aikataulun pettäminen (liian
lyhyeksi osoittautuva hankeaika)

2

Hankkeen toimenpiteet aikataulutetaan ja
vastuutetaan. Suunnitellut toimenpiteet
sovitetaan tarkoituksenmukaisella tavalla
Siun soten peruskehittämisen ja
muutosjohtamisen osaksi.

Viestintä ei toimi, tieto ei kulje, on
epätarkkaa tai väärin
kohdennettua

1

Kustannusten ja projektitoiminnan
välinen ristiriita.

1

Hankkeelle on laadittu viestintäsuunnitelma,
joka kattaa sekä ulkoisen että sisäisen
viestinnän (kenelle, mitä, milloin, miten,
kuka) kaikilla toimintatasoilla.
Viestinnässä hyödynnetään laajasti eri
viestintäkanavia.
Hankkeen kustannuksista pääosa syntyy
henkilöstökustannuksista ja muista hyvin
arvioitavissa olevista kustannuksista.
Projektin vastuuhenkilöt seuraavat budjettia
jatkuvasti ja raportoivat kustannusten
kehittymisestä. Kustannuksia kerrytetään
vain budjetin puitteissa.

Toimintaympäristössä ja toimijassa
tapahtuvat odottamattomat
muutokset

1

Osallistutaan aktiivisesti kansalliseen soteuudistukseen ja seurataan uudistuksen
etenemistä. Varaudutaan maakunta- ja
kuntaorganisaatioiden mahdollisiin
muutoksiin.
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