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Esipuhe

Väestön ikääntyminen haastaa kunnat kehittämään palvelurakennettaan. 
Ikääntyneen väestön palvelutarve kasvaa nopeammin kuin käytettävissä ole-
vat voimavarat. Tämä luo paineita sosiaalipalvelujen ja julkisen terveydenhuol-
lon rahoituksen kestävyydelle. Pitkäaikaishoidon siirtyminen myöhäisempään 
elämänvaiheeseen ja kotona asumisen tukeminen ovat tekijöitä, jotka vaikutta-
vat kustannusten kehitykseen.

Neuvonta- ja palveluohjaustoiminnan uudelleen organisointi tarjoaa yhden 
ratkaisun näihin haasteisiin. Toiminnan muutoksen avulla voidaan tukea ikäih-
misten hyvinvointia ja arjessa selviytymistä ja siten vaikuttaa hillitsevästi pal-
velutarpeen kasvuun sekä kustannuksiin. Toiminnan uudelleen organisointi 
mahdollistaa palvelujen oikea-aikaisen tarjonnan. 

Ikäpalo-hanke aloitti toimintansa syksyllä 2013 yhtenä STM:n rahoittamis-
ta vanhuspalvelulain toimeenpanon hankkeista. Laki ikääntyneen väestön toi-
mintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 
eli niin sanottu vanhuspalvelulaki tuli voimaan 1.7.2013. Ikäpalo- hanke on 
neljän kaupungin, Lahden, Heinolan, Hämeenlinnan ja Vantaan yhteinen pon-
nistus edistää ikäihmisten palveluita. Hanketta hallinnoi Lahti. Hankkeen ta-
voitteena on ollut edistää ikääntyneen väestön itsenäisen kotona asumisen 
edellytyksiä, parantaa iäkkään henkilön mahdollisuuksia osallistua itseään 
koskeviin päätöksiin ja näin siirtää palvelurakenteen painopistettä kevyem-
piin palveluihin. 

Tämä käsikirja on tarkoitettu kuntien toimijoille sekä muille yhteisöille ja 
järjestöille tavoitteellisen  neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitte-
lun ja käyttöönoton tueksi. Malli kattaa hyvinvoinnin edistämisen ja palvelutar-
peen selvittämisen sekä palvelukokonaisuuden koordinoinnin ja siinä korostuu 
erityisesti ikäihmisen osallisuuden parantaminen. 

Käsikirjassa tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen toimintamallin 
kehittämisen askeleet on kuvattu Ikäpalo- hankkeen kehitystyön mukaisesti. 
Käsikirjan tueksi on kaupungeista koottu konkreettisia esimerkkejä hankkeen 
aikana tehdystä kehittämistyöstä. Käsikirjassa on mukana niitä kysymyksiä, 
joita kehittämistyön eri vaiheissa on noussut esille.

Lahti 10.9.2014
Eevaleena Saarinen
Ikäpalo- hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajaKäsikirjan 

tueksi koottuja 
konkreettisia 
esimerkkejä

Käsikirjan ovat laatineet Sari Heikkinen  
Ikäpalo-hankkeen projektipäällikkö,  
Lahden kaupunki ja Anna Maksimainen,  
projektipäällikkö, Nordic Healthcare Group.

Ulkoasu: Jalo Toivio
Kuvitus: Jenna Matikainen
Paino: Multiprint Lahti, 2014
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Hanketoimijoiden kuvaus

Ikäpalo- hanke on neljän kaupungin yhteinen ponnistus parantaa ikäihmisten 
palveluita. Hankkeessa ovat mukana lahti, heinola, hämeenlinna ja Vantaa. 
Hanketta hallinnoi Lahden kaupunki. Lisäksi hankkeessa on hyödynnetty nor-
dic healthcare Groupin (NHG) ja palmun osaamista uusien toimintamallien 
suunnittelun ja käyttöönoton tukena.

Hankekaupungeista väestörakenteen muutos näkyy erityisesti Heinolassa, 
Hämeenlinnassa ja Lahdessa, joissa ikäihmisten osuus väestöstä kasvaa väes-
töennusteen mukaan nykyisestä hieman yli 20%:sta 26–27%:iin vuoteen 2025 
mennessä. Vantaalla ikääntynyt väestö kasvaa vastaavasti 13%:sta 18%:in koko 
väestöstä. 

Suhteessa muihin hankekuntiin Lahti on perinteisesti ollut hyvin laitosval-
tainen, mutta on viime vuosina panostanut erityisesti kotiin vietävien palve-
luiden kehittämiseen. Vantaa puolestaan on väestöltään vielä nuori, mutta hy-
vin heterogeeninen maahanmuuttajineen ja jyrkkine tuloeroineen. Väestö- ja 
palvelurakenteen lisäksi kunnissa on myös muita eroja. Heinola on esimerkiksi 
alueeltaan hyvin maaseutumainen. Myös Hämeenlinnan kuntauudistus on tuo-
nut uusia maaseutumaisia alueita kotiin vietävien palveluiden piiriin.

YHTEYSTIEDOT

lahden kaupunki
Ismo Rautiainen 
Vanhusten palvelujen ja 
kuntoutuksen johtaja 
p. 044 716 1948
ismo.rautiainen@lahti.fi 

heinolan kaupunki
Riitta West 
Vanhus- ja hoitopalvelu-
johtaja
p. 03 849 4201
riitta.west@heinola.fi 

hämeenlinnan kaupunki
Leena Harjula
Ikäihmisten palveluiden  
tilaajapäällikkö
p. 03 621 2311
leena.harjula@hameenlinna.fi 

Vantaan kaupunki
Matti Lyytikäinen 
Vanhus- ja vammais- 
palvelujen johtaja 
p. 09 839 26195
matti.lyytikainen@vantaa.fi 
 

Käsikirjan käsitteistöä

Ikääntyneen väestön neuvonta: Ikääntyneen väestön neuvontaan lukeutuu 
yleistä hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluita sekä sosiaaliturvaan ja 
ikääntymiseen liittyvää neuvontaa. Palveluita tarjotaan lähipalveluna monin 
tavoin matalan kynnyksen toimipaikassa. Neuvonnasta ohjataan ikäihminen 
ottamaan tarvittaessa yhteyttä sopivaan palveluntuottajaan tai palvelutarpeen 
selvittävälle taholle. 

palveluohjaus on prosessi, jonka tarkoituksena on selvittää ikäihmisen yksi-
lölliset palvelutarpeet ja niiden kanssa parhaiten yhteensopivat palvelut yh-
dessä ikäihmisen ja tarvittaessa hänen omaistensa tai läheistensä kanssa. Pal-
veluohjauksesta käytetään yleisesti myös nimitystä asiakasohjaus. Yhtenäisen 
terminologian vuoksi käsikirjassa käytetään vain sanaa palveluohjaus.

palvelutarpeen selvittäminen: Iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen sekä muiden hänen hyvinvointiaan, terveyttään, toimintakykyään ja itse-
näistä suoriutumistaan tukevien palvelujen tarve selvitetään laaja-alaisesti ja 
kokonaisvaltaisesti yhdessä ikäihmisen ja tarvittaessa hänen omaisensa/lähei-
sensä kanssa. Palvelutarpeen selvittämisessä hyödynnetään erilaisin arvioin-
timenetelmin saatua tietoa sekä muiden asiantuntijoiden arvioita. Palvelutar-
ve selvitetään uudelleen aina kun ikähimisen olosuhteissa tapahtuu olennaisia 
muutoksia. Selvittäminen on aloitettava viipymättä.

palvelusuunnitelma laaditaan yhdessä ikäihmisen ja tarvittaessa hänen 
omaisensa/läheisensä kanssa. Suunnitelma sisältää ainakin kunnan hänelle 
järjestämät palvelut ja tukitoimet. Suunnitelma on aina kirjallinen ja se sisäl-
tää tehdyn palvelupäätöksen. Palvelusuunnitelma tarkistetaan säännöllisesti 
ja aina silloin, kun iäkkään henkilön palvelutarpeet muuttuvat. 

Vastuutyöntekijä on vanhuspalvelulain mukainen toimija, jonka tehtävänku-
vaan kuuluvat palvelusuunnitelman toteutumisen ja palvelutarpeiden muutos-
ten seuranta, yhteydenpito palveluja järjestäviin tahoihin ja ikäihmisen neu-
vonta ja auttaminen palvelujen ja etuuksien saannissa.

nordic healthcare Group
Anna Maksimainen
Projektipäällikkö
p. 040 709 1309
anna.maksimainen@nhg.fi

palmu
Iikka Lovio
Palvelumuotoilija 
p. 040 540 2823
iikka.lovio@palmu.fi 
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Tavoitteellisen neuvonnan ja 
palveluohjauksen mallin 
suunnittelu ja käyttöönotto

SuunnITTElun läHTökOHDaT

Käsikirja on laadittu Ikäpalo-hankkeen kehittämistyön ja kokemusten pohjalta 
ja siihen on dokumentoitu keskeiset tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohja-
uksen suunnittelun ja käyttöönoton työvaiheet ja tehtävät. 

1     Kehitystyö käynnistyi lähtökartoituksella, jossa selvitettiin kuntien or-
ganisaation nykytilaa, resursseja ja osaamista. Olemassa olevia toimin-

tamalleja kartoitettiin kirjallisuuden ja haastatteluiden avulla ja arvioitiin eri 
mallien soveltuvuutta kuntien tarpeisiin ja palvelurakenteeseen. 

2  Suunnitteluvaiheessa suunniteltiin ja kuvattiin uusi toimintamalli. Vai-
he sisälsi palveluvalikoiman, palveluohjaajien tehtävien ja vastuiden sekä 

toimintaprosesssien määrittelyn ja kuvaamisen.

3  pilotointivaiheessa jalkautettiin alustavat suunnitelmat käytäntöön ja 
arvioitiin niiden soveltuvuutta kuntien tarpeisiin. Lisäksi tunnistettiin 

jatkokehittämistarpeita, joiden pohjalta toimintamallia muokattiin tarvittaes-
sa edelleen.
 
Yllä mainitut vaiheet on kuvattu seuraavaksi. Kukin vaihe on kuvattu mahdolli-
simman yleistettävällä tasolla, mutta siten, että niihin on liitetty mukaan konk-
reettisia esimerkkejä Ikäpalo-hankkeessa tehdystä kehittämistyöstä.

Ikäpalo-hankkeessa Vantaalla uutta toimintaa pilotoitiin erillisen pilotin 
muodossa. Hämeenlinnassa ja Heinolassa kehitettiin olemassa olevaa toimin-
taa ja Lahdessa uusi toimintamalli otettiin heti käyttöön koko kunnan alueella. 

Tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen toimintaperiaatteita ja työ-
kaluja pilotoitiin eri tavoin hankekunnissa. Pilotointivaiheen aikana toiminta-
malleja arvioitiin ja suunnitelmia tarkennettiin käytännön kokemusten kautta. 
Näin varmistettiin mahdollisimman hyvin ikäihmisen tarpeisiin sopivan, hen-
kilöstön työtä ja kunnan muuta palvelurakennettava tukevan toiminnan kehit-
täminen.
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Vaihe 1

Lähtö-
kartoitus

   kartoita lähtötilanne
   Selvitä asiakkaiden tarpeet
   Vertaile vaihtoehtoja

Missä ja kenen toimesta 
tällä hetkellä tehdään 

neuvontaa ja palveluohjausta?
 

Millaista yhteistyötä tehdään ja  
millaiselle olisi tarvetta? 

Miten varmistetaan, että oikeat  
asiakkaat päätyvät oikeiden  

palveluiden piiriin? 

? Dia 2Nykytoiminnan kartoitus

Toiminnan kehittäminen alkaa nykytoi-
minnan haasteiden ja muutostarpeiden  
tunnistamisesta. Neuvonnassa ja palve-
luohjauksessa suurin haaste kunnissa 
on usein se, ettei asiakkaiden muuttu-
viin palvelutarpeisiin kyetä reagoi-
maan riittävän aikaisessa vaiheessa. 
Asiakasvastuut hajautuvat usealle eri 
toimijalle, jonka vuoksi neuvonnassa ja 
palveluohjauksessa tehdään paljon päällek-
käistä työtä.

Epäselvyydet vastuunjaossa johtavat helposti 
ikäihmisen pallotteluun eri toimijoiden välillä. Pahimmassa tapauksessa mi-
kään taho ei ota vastuuta ikäihmisen tilanteesta. 

Keskitetty neuvonta ja palveluohjaus toimii ikäihmiselle hänet tuntevana 
vastuutahona, joka kantaa kokonaisvastuun kaikista hänen tarvitsemistaan se-
kä kunnan että yksityisen ja kolmannen sektorin palveluista. Tällöin ikäihmi-
sellä on yksi selkeä kohtaktitaho, joka vastaa palvelutarpeen tunnistamisesta, 
neuvonnasta ja ohjauksesta sekä palvelutarpeen selvittämisestä sekä palvelu-
kokonaisuuden koordinoinnista. 

Palvelutarpeen  
tunnistaminen,  

neuvonta ja palveluohjaus

asiakas

Palvelu- ja  
hoidon tarpeen  
selvittäminen

Palveluiden 
toteutus

ottaa yhteyttä  
itse/omainen

ohjautuu 
palveluun, 
jossa tarve 
tunnistetaan

keskitetyn neuvonnan ja 
palveluohjauksen toiminta-alue

Neuvontapalvelut Kotihoito Kotihoito

Kotihoito

Tukipalvelut

Tukipalvelut

Päivätoiminta

Kuljetuspalvelut

Kuntoutus

Asumispalvelut

Päihde ja mt

Yksityinen ja 3. 
sektori

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki

Vammaispalvelut

Vammaispalvelut

Pth-vos

Esh-vos

Sosiaalipalvelut

Kuntoutus

Sairaalan 
kotiutusyksikkö

Terveysasemat

Sairaala ja osastot
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Keinoja nykytoiminnan 
kartoituksen toteutukseen

Ennen uuden toiminnan suunnittelua on olennaista ymmärtää,
 
   Miten kehittämisen kohteena olevat toiminnot 
  on tällä hetkellä organisoitu ja resursoitu

   Miten vastuut ja tehtävät jakautuvat eri toimijoiden välillä 

  Kuinka paljon aikaa eri tahot (neuvonta-/palveluohjausyksiköt, 
  kotihoito, terveysasemat, sairaalan vuodeosastot, jne.) käyttävät 
  neuvontaan ja palveluohjaukseen

   Mitkä ovat toiminnan nykyvolyymit, kuten neuvonnan ja 
  palveluohjauksen asiakasmäärät, palveluiden piiriin ohjautuvien 
  uusien asiakkaiden lukumäärä ja palvelutapahtumien määrä 
  (palvelutarpeen selvitysten ja -päätösten lukumäärät)

  Miten palvelutapahtumien määrät ja henkilöstömitoitus eroavat eri 
  asiakassegmenttien kesken (esimerkiksi kotihoito, tukipalvelut ja 
  omaishoidon tuki)

Ikäpalo -hankkeessa nykytoiminnan haasteita ja muutostarpeita kartoi-
tettiin asiakaskyselyiden, erilaisten työpajojen ja asiantuntijahaastatteluiden 
avulla. Tietoa toiminnan nykyvolyymeista kerättiin haastattelemalla henkilös-
töä, toteuttamalla työajanseurantaa sekä analysoimalla tietojärjestelmistä saa-
tavaa tilastotietoa. 

Nordic Healthcare Groupin tekemän data-analyysin avulla tarkasteltiin 65 
vuotta täyttäneen väestön palvelunkäyttöä ja keskeisiä hoitopolkuja. Analyy-
si nosti esille esimerkiksi tarpeen kehittää yhteistyötä vuodeosastojen kanssa 
sujuvampien kotiutusten ja riittävän kuntoutuksen varmistamiseksi. Lisäksi se 
korosti kotihoidon roolia ikäihmisen toimintakyvyn heikkenemisen mahdolli-
simman varhaisessa tunnistamisessa. 

Analyysi paljasti mielenkiintoisia eroja kuntien palvelurakenteissa ja ikään-
tyneen väestön palvelun käytössä. Lisäksi se teki näkyväksi tarpeen sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimijoiden nykyistä tiiviimmälle yhteistyölle ja palveluiden 
integraatiolle. Ikäihmisen eri palveluista muodostuvan palvelukokonaisuuden 
koordinointi palveluohjauksen toimesta edellyttää riittäviä valtuuksia, selkeäs-
ti määriteltyjä rajapintoja  ja vastuita suhteessa muihin toimijoihin.

Perusterveydenhuollon ja erikois-
sairaanhoidon vuodeosastot

Vaihe ennen 
säännöllisten 

palveluiden alkua

säännöllisten 
kotihoidon 

palveluiden vaihe

raskaampiin
palveluihin
siirtyminen

säännöllinen
kotihoito

Ympäri-
vrkhoito

17 %

14 % 42 % 23 %

18 % 10 % 43 %

30 %

32 %

3 % 10 % 10 % 11 %

Päättyy 
muusta 
syystä

31 % 40 %

kuolleet

3 % 13 %
ilman

vuode-
osastoa
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Ikäihmisten tarpeiden ja 
näkemysten  
kartoittaminen 
sekä osallisuuden 
huomioiminen

Ikäihmisillä itsellään, heidän omai-
sillaan ja  läheisillään on merkittävä 
määrä hiljaista tietoa siitä, mitkä ovat 
nykyisten palveluiden sekä erityisesti 
neuvonnan ja palveluohjauksen haasteet. 
Lisäksi heillä on näkemystä siitä, millä 
keinoin kotona selviytymisen edellytyksiä voi-
taisiin yleisesti parantaa. 

Ikäpalo -hankkeessa ikäihmiset ovat osallistuneet kehitystarpeiden määrit-
tämiseen, uuden toiminnan suunnitteluun ja palveluiden kehittämiseen sekä 
kehitystyön arviointiin. Yhteistyötä on tehty myös vanhusneuvostojen kanssa. 

Vanhuspalvelulain mukaan palvelut on toteutettava niin, että ne tukevat iäk-
kään henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista 
ja osallisuutta (Vanhuspalvelulaki 3 luku 13§). Asiakkaiden osallistumismah-
dollisuuksia tulee lisätä palveluiden kehittämisen lisäksi myös oman palvelu-
kokonaisuutensa suunnitteluun.

Ikäpalo -hankkeessa ikäihmisten näkemyksiä ja kokemuksia kartoitettiin 
mm. seuraavien menetelmien avulla:

  Toritapahtumat
  Asiakaspaneelit ja erilaiset työpajat (esimerkiksi Ikäihmisten ideapajat)
  Haastattelut sekä sähköiset ja paperiset kyselyt
  Palvelumuotoilu

Keinoja yllä mainittujen menetelmien toteuttamiseksi ovat mm. jalkautuminen 
erilaisiin tapahtumiin, ikäihmisten ja omaisten aktiivinen koolle kutsuminen, 
palautteen kerääminen esimerkiksi muun työn ohessa haastatellen, puhelin-
haastatteluin ja erilaisin kyselyin.

Miten saadaan 
parannettua ikäihmisten 

osallisuutta ja palveluiden 
asiakaslähtöisyyttä?

Millä keinoin voidaan 
kartoittaa ikäihmisten 

mielipiteitä ja 
kokemuksia?

? DiaT 
3–6
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Parhaiden toiminta-
mallien ja käytössä 
olevien työkalujen 
kartoittaminen

Ikäpalo -hankkeen ensimmäises-
sä vaiheessa toteutettiin olemas-
sa olevien toimintamallien sekä 
neuvonnan ja palveluohjauksen 
tukena hyödynnettävien työkalu-
jen kartoitus. Kartoituksen avulla 
muodostettiin käsitys siitä, mitä Suo-
messa on neuvonnan ja palveluohjauk-
sen sekä uuden vanhuspalvelulain 
sarallla tehty, miten toiminta eri kunnissa on 
järjestetty ja millaisia jo hyväksi todettuja käytänteitä niihin sisältyy. Tietoja 
suhteutettiin hankekuntien toimintavolyymeihin ja tarpeisiin ja niiden pohjal-
ta muodostettiin alustava näkemys eri kuntiin sopivista malleista.

Suomessa neuvonnan ja palveluohjauksen toimintamallit vaihtelevat niin 
palveluvalikoimaltaan kuin resursoinniltaan. Neuvontapalveluiden lisäksi pal-
veluvalikoimaan kuuluvat yleensä kotihoidon palvelut ja tukipalvelut, mutta 
vaihtelua on pelkistä neuvontapalveluista laajasti kotona selviytymistä tuke-
viin palveluihin. 

Neuvontaa ja palveluohjausta tarjotaan pääosin julkisen sektorin toimesta, 
mutta myös muunlaisia esimerkkejä on löydettävissä. Lahdessa neuvontapalve-
luista vastaa yhdistyspohjainen PalveluSantra. Heinolassa PalveluSantra täyden-
tää Heinolan kaupungin itse tuottaa ikäihmisten neuvontaa. Tampereen Kotitori 
on puolestaan esimerkki ulkoistetusta palveluohjaustoiminnasta. Tampereella 
koko kaupungin  neuvontapalveluista ja määritetyn väestövastuualueen palve-
luohjauksesta vastaa yksityisten toimijoiden muodostama konsortio. 

Ensimmäisessä vaiheessa toteutetun kartoituksen avulla selvitettiin myös 
kansallisia ja kansainvälisiä neuvontaan ja palveluohjaukseen sekä hyvinvoin-
nin edistämiseen liittyviä käytänteitä, kuten hyvinvointia edistävät kotikäyn-
nit, care manager -toiminta, re-ablement-malli sekä sosiaalityön roolin kehi-
tys osana vanhuspalveluita. Kansainvälisten case manager -mallien oppeja 
voidaan hyödyntää vastuutyöntekijän tehtäviä ja roolia mietittäessä, sillä niis-
sä on paljon yhteneväisyyksiä, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden 
koordinointi.

keskitetty 
neuvonta 
ja palvelu-

ohjaus

tilapäinen 
kotihoito

kotihoidon 
palvelu- 
setelit

Päivä- 
toiminta

säännöllinen
kotihoito

koti- 
hoidon  

tuki- 
palvelut

omaishoidon tuki 
ja omaishoidon 

vapaat

kotihoidon ja 
omaishoidon tuen 

lyhytaikais(kriisi)paikat
Muut

palvelusetelit

sosiaalityö

Palvelu-
asuminen

asunnon 
muutostyöt ja 

apuväline- 
palvelut

Ympärivuoro- 
kautinen hoiva

sotainvalidien 
palvelut

Veteraanien
palvelut

Muistiyksikön
palvelut

kotiutus- 
prosessin  

koordinointi

kuljetus- 
palvelut

Yksityisen 
sektorin
palvelut

kolmannen  
sektorin palvelut

toimeen- 
tulotuki, kela ja 

verotoimisto

liikuntaohjaus

Muut kuntoutus-
palvelut

lyhytaikaiset  
kuntoutusjaksot

ikäihmisten
perhehoito

Muut palvelut

Ydinpalvelut

Miten neuvonta ja 
palveluohjaus on 

organisoitu muualla 
suomessa tai maailmalla? 

Millaista tietoa niiden 
toiminnasta tulisi kerätä?

Miten tätä tietoa voidaan  
hyödyntää oman mallin 

suunnittelussa?

?
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Vaihe 2

Suunnittelu

   Määritä neuvonnan ja 
 palveluohjauksen rooli osana 
 muuta palvelujärjestelmää

   Määritä toiminnan tavoite ja 
 odotetut vaikutukset

   Osallista asiakkaat, henkilöstö ja   
 keskeiset yhteistyökumppanit 
 uuden toiminnan suunnitteluun

   Suunnittele tarpeita vastaava 
 toiminta ja toimintaa tukevat 
 tilat ja työkalut

Hyvinvoinnin edistäminen 
tavoitteellisen ja asiakaslähtöisen 
neuvonnan ja palveluohjauksen avulla

Neuvonnan ja palveluohjauksen toimintojen keskittäminen mahdollistaa 
ikäihmisten kotona selviytymisen tukemisen kokonaisvaltaisesti. Keskitetyn 
ja koordinoidun toiminnan avulla varmistetaan ikäihmisten tarpeita vastaavi-
en palveluiden oikea-aikainen saatavuus. Ikäpalo-hankkeessa tehty kehitystyö 
noudattaa aiemman vuonna 2012–2013 toteutetun Ikälain pilotointi-hankkeen 
määritelmää. Siinä neuvonta- ja ohjauspalveluita kohdistetaan hyvinvointia 
edistävästi väestölle ja yksilöllisempää ja intensiivisempää ohjausta rajatum-
malle joukolle palvelutarpeiden lisääntyessä.

Julkiset, yksityiset  
ja kolmannen  
sektorin fyysiset ja 
sähköiset palvelut: 
iäkkäiden  
henkilöiden  
hyvinvoinnin  ja  
toimintakyvyn  
edistäminen

sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut.
Muut hyvinvointia ja toimintakykyä edistävät palvelut
sosiaalihuollon erityispalvelut, erikoissairaanhoito.

Palveluohjaaja/
asiakasohjaaja

Kunnan vastuu-
työntekijä 

Neuvonta- ja  
ohjauspalvelut

iäkkäiden  
henkilöiden  
hyvinvoinnin ja 
terveyden  
edistäminen 
neuvonnan ja 
ohjauksen keinoin. 
Palvelutarpeiden ja 
riskitekijöiden  
tunnistaminen.

Yleinen 
palvelu-/
asiakasohjaus

Palvelutarpeiden 
selvittäminen.  
oikea-aikaisten ja 
riittävien palvelujen 
suunnittelu ja  
käynnistäminen. 
asiakasprosessista 
huolehtiminen.

intensiivinen  
palveluohjaus

erityinen keino varmistaa  
iäkkään henkilön tarvitsemien 
palvelujen ja tuen toteutuminen.

asiakasmäärä vähenee – asiakaskontaktin ja ohjauksen intensiteetti kasvaaV
ie
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kuvan lähde: Väli–suomen ikäkaste – äldre–kaste ii. ikälain pilotointi  
–osahankkeen raportti 2013 (kuvaa muokattu alkuperäisestä).

Mitä 
neuvonnalla ja 

palvelu- 
ohjauksella 

tarkoitetaan?

?
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Keskitetyn neuvonnan ja  
palveluohjauksen rakenne

Keskitetyn toiminnan ydin on tukea ikäihmisten hyvinvointia ja kotona selviy-
tymistä yhden luukun periaatteella osallistamalla ikäihminen oman palvelutar-
peensa selvittämiseen ja palvelukokonaisuutensa määrittämiseen. Tavoitteena 
on oikea-aikaisten ja yksilöllisiin tarpeisiin kohdennettujen palveluiden avulla 
ennalta ehkäistä raskaamman palvelutarpeen syntyä ja maksimoida viive sään-
nöllisiin ja raskaampiin asumispalveluihin siirtymisessä. 

iKÄihMiNeN Ja hÄNeN OMaiSeNSa

  asettaa tavoitteet yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti ja  
 valitsee keinot tavoitteisiin pääsemiseksi yhdessä neuvonnan ja  
 palveluohjauksen henkilöstön kanssa

 hyödyntää neuvonnan ja palveluohjauksen palveluita,  
 tietoa ja työkaluja tavoitteiden ja keinojen valinnassa

Tehtävät

  neuvonta ja ohjaus
  Palvelutarpeiden selvittäminen
  Palvelusuunnitelman laadinta
  Päätökset (sosiaali)palveluiden  

     myöntämisestä
  Vastuutyöntekijänä toimiminen 

KeSKiTeTTY NeuVONTa Ja PaLVeLuOhJauS

Työkalut ja tieto

  tavoitteellisen toiminnan malli
  sähköiset omahoitopalvelut
  hyvinvointia edistävät palvelut
  toimintakyky- ja vaikuttavuusmittarit
  Palveluiden saannin kriteerit
  kokonaisbudjettilaskelmat

kunnan  
sosiaali- ja 
terveyden- 

huollon palvelut

Yritysten,
 järjestöjen ja 

yleishyödyllisten 
yhteisöjen palvelut

kunnan 
muut palvelut

Neuvonnan rooli ja tavoitteet

Neuvonnan tehtävänä on jakaa tietoa hyvinvoinnista ja tunnistaa alustavasti 
ikäihmisen tiedon- tai palveluntarve. Mikäli ikäihmisen tiedon- tai palvelun-
tarpeeseen ei kyetä vastaamaan neuvonnan käytettävissä olevin keinoin, ohja-
taan ikäihmisen asioiden hoitaminen tarvittaesssa palveluohjauksesta vastaa-
valle taholle. Kuitenkin siten, että prosessi näyttäytyy ikäihmiselle yhtenäisenä 
toimintona ja hän saa tarvitsemansa avun yhdellä käynnillä.

Tiedon  
saatavuuden  

varmistaminen

Tiedontarpeen
tunnistaminen

ja siihen  
vastaaminen

Palvelutarpeen
tunnistaminen

Palvelutarpeen
selvittäminen

Palvelu- 
tarpeeseen  

vastaaminen

sähköinen asiointi ja palvelut  
(tietoa terveydestä ja  

hyvinvoinnista, toimintakyvyn  
itsearviointi, neuvonta) Neuvonta ja ohjaus

Yksilöllisiin tarpeisiin 
kohdennettu neuvonta ja 

niihin liittyvä ohjaus.
Palvelutarpeen alustava 

selvittäminen.Jalkautu- 
minen ja  

tietoisuuden  
lisääminen

Yleinen hyvin-
vointia ja terve-

yttä edistävä 
neuvonta

tarvittaessa  
asiakkaan  

ohjaus palvelu-
ohjaukseen

asiakkaan  
ohjaus hyvin-

vointia tukevi-
en palveluiden 

piiriin

aSiaKKaaN Ja TarViTTaeSSa hÄNeN OMaiSeNSa OSaLLiSTuMiNeN
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Alustavan palvelutarpeen tunnistamisen tueksi Ikäpalo -hankkeessa ke-
hitettiin Hämeenlinnassa ensikontaktivaiheeseen työkalu, joka ohjaa selvit-
tämään ikäihmisen elämäntilannetta ja tarpeita kokonaisvaltaisesti. ENSKA 
-itsearviointityökalu toimii sekä palveluohjaajan/-neuvojan tukena ensikon-
taktissa, että internetissä tehtävänä itsearviointina ikäihmiselle. ENSKA on 
vuorovaikutuksellinen työkalu, jonka avulla ikäihminen saa tietoa  ja tukea ar-
jessa selviytymisen tueksi. 

Neuvonta kuuluu tiiviisti osaksi palveluohjausta, mutta palveluohjausta to-
teutetaan usein omana toimintonaan, sillä sen toteuttaminen edellyttää vank-
kaa osaamista. Ikäpalo -hankkeen aikana seurattiin neuvonnan asiakasmäärien 
kehitystä, joiden havaittiin lisääntyneen koko pilotoinnin ajan. Neuvontapal-
velut tavoittivat siten aiempaa laajemman joukon. Lisäksi havaittiin, että yhä 
useampi avuntarve kyettiin hoitamaan neuvonnan toimesta. Vahva osaaminen 
neuvonnassa auttaa ikäihmistä saamaan juuri oikeanlaisia palveluita ja vähen-
tämään palveluohjauksen kuormitusta. Olennaista on, että neuvonnan käytet-
tävissä on laaja valikoima monipuolisia palveluita. Lahdessa toimiva Palve-
luSantra on yksi esimerkki neuvonnan yksiköstä, jonka tuottajaverkostoon 
kuuluu laajasti myös yksityisen ja kolmannen sektorin palveluntuottajia.

Neuvonnan ei aina tarvitse olla yksilötason neuvontaa, vaan sitä voidaan 
tarjota myös ryhmämuotoisena. Erilaiset toritapahtumat tai hyvinvointipäivät 
tuovat neuvonnan lähelle ikäihmisten arkea ja parantavat palveluiden tunnettu-
vuutta. Tapahtumien yhteydessä on mahdollisuus kartoittaa ikäihmisten näke-
myksiä ja toiveita mm. palveluista. Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä voi sen 
sijaan hyödyntää ennakoimaan ei palveluiden piirissä olevien ikäihmisten tule-
via palvelutarpeita ja selvittämään ikäihmisen kokonaistilannetta.

Palveluohjauksen rooli ja tavoitteet

Palveluohjauksen ensisijainen tehtävä on tukea ikäihmisen hyvintointia ja ar-
jessa selviytymistä. Palveluohjaus vastaa palvelutarpeiden selvittämisestä ja 
oikea-aikaisten ja riittävien palveluiden määrittämisestä ja järjestämisestä. Li-
säksi palveluohjauksen vastuulla on ikäihmisen toimintakyvyn seuranta ja tar-
vittaessa tilanteen uudelleen arviointi. Tarvittaessa ikäihmiselle nimetään oma 
vastuutyöntekijä, joka vastaa palveluiden koordinoinnista ja yhteensovittami-
sesta. Ikäpalo -hankkeessa käytiin keskustelua vastuutyöntekijän (17§) tehtä-
vistä ja roolista ja suunniteltiin sen toimintaa osana palveluohjausta. Vastuu-
työntekijämallia pilotoitiin mm. Lahdessa ja Vantaalla.

tiedon/ 
palvelu- 
tarpeen  

tunnistaminen 
(asiakas,  
omainen,  

muu taho)

asiakas/ 
omainen  

yhteydessä  
palvelu- 

ohjausyksikköön

Tunnistetaan  
tarve laajaan  

palvelutarpeen  
selvittämiseen

Kaupungin  
tarjoamien
palveluiden  

kriteerit
täyttyvät

asiakkaan tarve 
ei vaadi  

kaupungin tarjoamia 
palveluita/ 

kriteerit eivät täyty

alustava  
palvelu- 
tarpeen  

selvittäminen/
palvelu- 

neuvonta

asiakkaan neuvonta ja  
tarvittaessa ohjaus  

yksityisen/ 3. sektorin  
tarjoamien palveluiden piiriin

Palvelu- ja  
hoito- 

suunnitelma, 
päätökset ja  
palveluiden   

järjestäminen

asiakkaan  
tilanteen  

seuranta ja  
tarvittaessa  

tilanteen  
uudelleen  
arviointi

laaja-alainen 
palvelu- 
tarpeen  

selvittäminen

1 2 3 4 5

kuinka 
hyvinvointia 
edistetään  

mahdollisimman 
monipuolisesti?

? DiaT 
7–10
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Tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen sekä monipuolisen palvelu-
kokonaisuuden avulla ikäihmisen arjessa selviytymistä voidaan tukea aiempaa 
paremmin ja siten ehkäistä tai siirtää raskaamman palvelutarpeen syntymistä. 
Tarvittaessa palveluita voidaan paitsi vähentää myös päättää kokonaan.

Palveluohjauksessa pureudutaan syvälle ikäihmisen tilanteeseen ja etsitään 
yhdessä hänen kanssaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Palvelutarpeet selvite-
tään laaja-alaisesti ja niiden pohjalta laaditaan palvelusuunnitelma, johon kirja-
taan ikäihmisen omat näkemykset vaihtoehdoista.

Palvelukokonaisuus muodostetaan eri toimijoiden tuottamista palveluista. 
Yhteistyö eri palveluntuottajien kanssa on avainasemassa tavoitteellisen neu-
vonnan ja palveluohjauksen kehittämisessä. Vantaalla Ikäpalo -hankkeessa ke-
hitettiin verkostotyöskentelyä eri sektoreita edustavien tuottajien kanssa neu-
vonnan ja palveluohjauksen tueksi. 

Keskitetyn neuvonnan ja 
palveluohjauksen mallin suunnittelu

Käytännön tasolla keskitetyn neuvonnan ja palvelohjauksen mallin suunnittelu 
voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen:

toiminnan ja  
tavoitteiden  

määrittely

toimintaa  
tukevien  

työkalujen ja tilojen 
suunnittelu

toiminnan
suunnittelu

1 2 3

1. TOIMInnan TaVOITTEIDEn MäärITTElY
Johto asettaa alkuvaiheessa tavoitteet uudelle toiminnalle eli määrittää, millai-
sia tuloksia ja vaikutuksia se uuden toiminnan kautta odottaa saatavan aikaisek-
si. Tavoitteet pohjautuvat kunnan yleisiin linjauksiin, strategisiin tavoitteisiin 
ja arvoihin. Tavoitteiden määrittelyn ja päätöksenteon tukena hyödynnetään 
lähtökartoitusvaiheessa tehtyä pohjatyötä palveluiden nykytilasta, asiakastar-
peista ja vaihtoehtoisista malleista. 

Ikäpalo -hankkeen lähtökohtana oli luoda kuntiin keskitetyn neuvonnan ja 
palveluohjauksen ideaalimalli. Käytännössä mallia jouduttiin sopeuttamaan ja 
sovittamaan se käytössä oleviin resursseihin.

2. TOIMInnan SuunnITTElu
Toiminnan suunnittelussa määritellään neuvonnan ja palveluohjauksen tehtä-
vät, palveluvalikoima sekä yhteistyön tavat muiden toimijoiden, kuten terveys-
keskusten ja sairaaloiden vuodeosastot, kanssa. 

Toiminnan suunnittelu käynnistyy ydintehtävien ja palveluvalikoiman määrit-
tämisellä:

 1   Mitkä ovat palveluneuvojien ja palveluohjauksen ydintehtävät?

 2   Mitä palveluita  ja toimintoja palveluohjaukseen keskitetään?

 3   Mistä palveluista palveluohjauksessa tehdään päätöksiä?

 4   Miten paljon resursseja toimintaan kohdistetaan?

Mitkä ovat 
neuvonnan ja 

palveluohjauksen roolit?

ketä kunnan 
vastuutyöntekijällä 

tarkoitetaan?

? DiaT 
11–15
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Asetettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta on kriittistä, että keskei-
set valta- ja vastuukysymykset on määritelty suhteessa muuhun sosiaali- ja 
terveydenhuollon organisaatioon. Valta- ja vastuukysymykset nousevat esiin 
määritettäessä neuvonnan ja palveluohjauksen käytettävissä olevaa palvelu-
valikoimaa, kuten missä määrin palveluohjauksella halutaan olevan budjetti-, 
sopimus- ja hoitovastuuta suhteessa kunnan omaan ja yksityiseen tuotantoon. 
Selkeiden rajapintojen ja vastuiden tavoitteena on parantaa ikäihmisten mah-
dollisuuksia saada tarpeisiinsa vastaavia laadukkaita sosiaali- ja terveyspalve-
luita ja varmistaa palveluprosessien sujuvuus. 

Resurssien määrittäminen on keskeinen osa toiminnan suunnittelua. Re-
surssien tarve määräytyy valitun toimiintamallin ja väestöpohjan perusteel-
la. Resurssitarpeeseen vaikuttaa se, mitä tehtäviä ja vastuita palveluohjaajille 
kuuluu. Eräänlaisena suuntaviivana voidaan pitää sitä, että täysin ennaltaeh-
käisevän toiminnan mahdollistaa mitoitus, jossa yksi palveluohjaaja vastaa 
noin 50–60 asiakkaasta (ns. case manager -malli). 100–150 asiakkaan hallinta 
on jo huomattavasti haastavampaa, mutta mahdollistaa vielä osittain yksilöl-
lisen otteen työhön. 200–300 asiakkaan hallinta per palveluohjaaja sen sijaan 
mahdollistaa vain reaktiivisen asioiden hoitamisen. Henkilöstömitoituksen 
suhteuttamisessa on kuitenkin otettava huomioon keskitetyn neuvonnan ja 
palveluohjauksen kokonaisuus.

Palveluohjaustoiminnan resursoinnissa korostetaan yksimielisesti moni-am-
matillisuutta, jota hyödynnetään mm. työparitoiminnan kautta. Näin varmiste-
taan laaja-alainen terveyden- ja sairaanhoidon sekä sosiaalialan osaaminen. 

Käytännön toiminnan suunnittelun lähtökohtana on neuvonnan ja palve-
luohjauksen toimintaprosessien suunnittelu ja kuvaaminen. Tämä tarkoittaa 
prosessien eri vaiheiden määrittelyä ja avaamista. Ikäpalo -hankkeessa kuvat-
tiin paitsi neuvonnan ja palveluohjauksen prosessit myös esimerkiksi kotiu-
tusprosessi ja siirtymät ympärivuorokautisen hoivan piiriin, joiden katsottiin 
kuuluvan keskeisesti osaksi palveluohjaajan työnkuvaa.

Toteutuksen suunnittelussa hyödynnettiin Ikäpalo -hankkeessa organi-
saation oman henkilöstön osaamista mm. erilaisten työpajojen avulla. Hen-
kilöstön osallistaminen toimi samalla henkilöstön sitouttamisen ja perehdyt-
tämisen keinona. Lisäksi sen avulla varmistettiin toiminnallisesti sujuvien 
prosessien ja toimintatapojen kehittäminen. Kehittämistarpeiden tunnista-
miksi hyödynnettiin suunnittelutyön aikana mm. SWOT-analyysiä uuden toi-
minnan vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien arvioimiseksi 
(Katso DIAT 16–17).

3. nEuVOnnan ja 
palVEluOHjaukSEn 

TYökalujEn ja 
TIlOjEn  SuunnITTElu
Työkalujen tarpeiden tunnistaminen 
ja suunnittelu tehdään prosessien ku-
vaamisvaiheessa. Varsinaiset päätök-
set käyttöönotettavista työkaluista 

tehdään uuden toiminnan suunnittelun 
aikana tunnistettujen tarpeiden pohjalta. 

Neuvonnassa ja palveluohjauksessa 
työkaluihin kohdistuvat tarpeet liittyvät 

palvelutarpeen selvittämiseen, asiakas-
 kontaktien tilastointiin ja palautteen keräämiseen 

sekä asiakastietojen kirjaamiseen. 
Hankekunnissa palvelutarpeen selvittämisen työvälineenä on käytetty RAI-

screener Oulua ja RAVAa. Hankkeessa kehitetty ENSKA –työkalu soveltuu 
alustavan palvelutarpeen selvittämisen tueksi. Asiakaskontakteja tilastoitiin 
Pegasoksen, Effican sekä erillisen excel-pohjaisen työkalun avulla. Palautetta 
kerättiin sähköisten ja paperisten lomakkeiden avulla.

Ikäpalo -hankkeessa kehitettiin palveluohjaajien käyttöön budjetointityö-
kalu asiakkaiden palvelukokonaisuuksien suunnittelun ja hintojen vertailun 
tueksi. Hankkeessa määriteltiin myös sisällölliset ja toiminnalliset vaatimuk-
set virtuaalibudjetille, jonka avulla palveluohjauksen olisi mahdollista seura-
ta toiminnan kustannuksia. Lisäksi laadittiin suunnitelma sen käyttöönotolle. 

Hankkeessa tunnistettiin tarve kokonaisohjauksen mahdollistavalle järjes-
telmälle, jonka avulla pystyttäisiin ohjaamaan sekä resurssien käyttöä että seu-
raamaan toimintavolyymejä ja kustannuksia.

Keskitetyn neuvonnan ja palveluohjauksen toimintamalliin sisältyy joitakin 
tiloihin liittyviä huomioita, kuten yksityisyyden suojan varmistaminen riittä-
vän äänieristyksen avulla. Tilan valinnassa korostuu erityisesti sijainti, kulku-
yhteydet ja esteettömyys (Katso DIA 18).

Miten voidaan  
varmistaa oikea resursointi?

 
Miten päätösvalta 

vaihtelee eri asiakasryhmien  
ja esim. uusien vs. vanhojen  

asiakkaiden osalta?

Millaiset mittarit soveltuvat  
parhaiten palvelutarpeen  

selvittämiseen?

?
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Vaihe 3

Pilotointi

  jätä joustovara toimintaan ja 
 resursseihin

  Varmista henkilöstön sitoutuminen

  kerää säännöllisesti palautetta   
 ikäihmisiltä ja henkilöstöltä 

  Määritä tietotarpeet ja keinot  
 toiminnan seurantaa varten

  Tiedota ja viesti laajasti

Toiminnan käynnistäminen ja 
edelleen kehittäminen

Toiminta käynnistetään alustavien ja joustavasti laadittujen suunnitelmien 
pohjalta ja niitä tarkennetaan ja täsmennetään käytännön oppien avulla.

Hämeenlinnassa ja Heinolassa kehitystyö kohdistui jo olemassa olevan kes-
kitetyn neuvonnan ja palveluohjausyksikön toimintaan ja työkaluihin. 

Ikäpalo -hankkeessa Vantaalla uutta toimintaa pilotoitiin Martinlaakso-
Myyrmäki alueella. Koska Vantaa on alueeltaan laaja ja väestöltään runsaslu-
kuinen, katsottiin parhaaksi toteuttaa pilotointi määritetyllä alueella ennen 
toiminnan levittämistä koko kunnan alueelle.

Lahdessa uusi keskitetty toimintamalli jalkautettiin suoraan koko kunnan 
alueelle siten, että toiminnan sisältöjä arvioitiin ja muokattiin käytännön ko-
kemusten perusteella. 

Ikäpalo -hankkeessa sisäisen jatkuvan kehittämisen keinoina hyödynnettiin 
pääosin tiimien ja yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettyjä kehityspalave-
reita sekä Vantaalla palvelumuotoilun avulla laadittua kehitystaulua. 

Jatkuvan kehittämisen tueksi hankkeessa kerättiin palautetta toiminnasta 
henkilöstöltä ja ikäihmisiltä. Lisäksi kehitysideoita kartoitettiin käymällä vuo-
ropuhelua kehittämistarpeista laajasti sosiaali- ja terveyspalveluorganisaation 
eri toimijoiden ja muiden eri tahojen kanssa.

Nykyiset tietojärjestelmät eivät täysin tue 
neuvonnan ja palveluohjauksen toimintaa. 

Näin ollen käytettävissä ei välttämättä ole 
kaikkea kehittämisen pohjaksi ja päätöksen-
teon tueksi tarvittavaa tietoa esimerkiksi 
tietoja asiakasmääristä ja asiakaskontak-
tien sisällöistä. Mikäli käytettävissä ole-
vat järjestelmät eivät tue tietotarpeita, 
voidaan palveluohjauksen käyttöön ra-
kentaa erilaisia excel-pohjaisia ratkaisuja.

Mitä toiminnan 
käynnistämisessä 

tulee ottaa huomioon? 

Mitä päätöksiä toiminnan 
käynnistäminen edellyttää?

Millaisia koulutuksia 
henkilöstölle tulisi 

järjestää?

? DiaT 
19–21
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Muutoksen johtaminen

Onnistuneen muutoshankkeen taustekijöitä ovat innostava päämäärä ja selke-
ät  tavoitteet, hyvä johtaminen, avoin viestintä ja koulutus. Toiminnan uudis-
taminen ja erityisesti pysyvän muutoksen aikaansaaminen päivittäisessä toi-
minnassa edellyttää suunnitelmallista muutoksen johtamista, jossa korostuu:

 Johdon sitoutuminen kehitystyöhön (osallistuminen suunnitteluun, 
 tarvittavien päätösten tekeminen, tavoitteiden, suuntaviivojen ja rajausten 
 määrittäminen, kehittäjien tuki ja ohjaus, selkeä vastuunjako, 
 roolimallina toimiminen, seuranta)

 Henkilöstön osallistaminen kehitystyöhön (selkeät vastuunjako ja  
 toimeksiannot, työajan allokointi kehittämistehtäviin, riittävän tuen ja 
 ohjauksen varmistaminen)

 Uuden toimintatavan mukaisen osaamisen varmistaminen 
 tarvittavin koulutuksin

 Laaja-alainen sisäinen ja ulkoinen viestintä, joka kattaa myös 
 keskeiset yhteistyökumppanit ja kuntalaiset 

Päävastuu muutoksen käynnistämisestä on ylimmällä johdolla, mutta toi-
mintatapojen todellinen muuttuminen edellyttää vahvaa roolia esimiehiltä 
muutoksen toteutumiseksi omissa yksiköissään. Uuteen toimintamalliin liit-
tyvä asennemuutos lähtee henkilöstön halusta ja kyvystä kohdata ja huomioi-
da ikäihminen uudella tavalla. Asenteiden ja toimintatapojen muutoksen ete-
nemistä on seurattava tilanteeseen sopivilla mittareilla. 

Ikäpalo -hankkeessa henkilöstön sitouttamisen keinoina hyödynnettiin mm. 
erilaisia kehittämispäiviä, työpajatoimintaa, esimiesvalmennuksia ja kyselyjä, 
joiden avulla kerättiin tietoa ja näkemyksiä sekä vahvistettiin uutta ajatteluta-
paa. Henkilöstön sitoutumista vahvistaa mahdollisuus vaikuttaa oman työnsä 
ja organisaation kehittämiseen.

Selkeä  
visio ja  

tavoitteet

Suunnittelu  
ja seuranta

Sitoutunut
johtaminen

Osaamisen 
kehittäminen

riittävät 
resurssit

Tehokas 
viestintä

Muutoksen 
varmis- 
taminen
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Vaihe 4

Arviointi

  kerää palautetta

  arvioi  toimintaa ja vaikuttavuutta

Toiminnan ja vaikuttavuuden arviointi

Neuvonnan ja palveluohjauksen toimintaa ohjaavat tietyt odotukset, jotka poh-
jautuvat asetettuihin tavoitteisiin ja kohdistuvat usein sekä toiminnan kustan-
nusvaikuttavuuden paranemiseen että ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseen. 

Toiminnan ja vaikuttavuuden arvioinnissa voidaan noudattaa seuraavaa 
prosessia:

 1   arviointikriteereiden määrittäminen

 2   Mittareiden valinta

 3   Seurantamallin laatiminen

 4   Seurannan toteuttaminen

 5   Tulosten arviointi

 6   Tulosten merkityksen arviointi toiminnan edelleen kehittämisessä

Toimintaa ja sen vaikuttavuutta arvioidaan määriteltyjen mittareiden poh-
jalta. Mittarit voivat olla sekä laadullisia että määrällisiä ja niiden avulla voi-
daan arvioida sekä toiminnan muutosta että vaikuttavuutta. Esimerkkejä mää-
rällisistä mittareista ovat mm. kokonaiskustannusten kehitys ja asiakkaiden 
palveluiden käyttö, palveluiden peittävyys ja toimintakyvyn kehitys. 

Keskeisin laadullinen mittari neuvonnassa ja palvelohjauksessa on asiakas-
tyytyväisyyden kehitys, jonka avulla saadaan kerättyä tietoa myös ikäihmisten 
kokemasta elämänlaadusta. Asiakastyytyväisyyden kehityksen arvioimiseksi 
tietoa saadaan kerättyä palaute- ja kyselylomakkeiden sekä haastattelututki-
musten avulla. 

Hämeenlinnassa, jossa asiakasohjausyksikkö on ollut toiminnassa jo muu-
taman vuoden ja jossa hanke keskittyi mallin edelleen kehittämiseen, laaditiin 
mittaristo toiminnan vaikutusten arviointiin. Mittaristo mahdollistaa toimin-
nan vaikutusten arvioinnin kokonaisvaltaisesti asiakkaiden, henkilöstön ja pal-
velujärjestelmän näkökulmasta. Laadittu mittaristo pohjautuu Hämeenlinnas-
sa asiakaskasohjauksessa käytettäviin palvelutarpeen selvittämistyökaluihin, 
kuten ENSKA -itsearviointityökaluun ja RAI Screener Ouluun (Katso DIA 22). 
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Hymyä, monipuolista  
tietämystä ja puhetta  

kansankielellä.

Kohtaa, mahdollista, innosta  
– hyvä arki ja osallisuus 

ikääntyneelle.

Kehittämis-
työn teesit

  kuuntele ikäihmistä
  Ole rohkea 
  kokeile uutta
  Ole kekseliäs ja luova
  Opi virheistä
  Vaali yhteistyötä ja ylläpidä avointa  

 keskustelua
  Opi ja kehitä yhdessä
  johda taidokkaasti
  Sitouta ja sitoudu
  usko ja luota parempaan tulevaan
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