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MONIMUOTOINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

asIaKasoHJaUs-
YKsIKKÖ sIIRI 

IKÄÄNtYNEIDEN NEUVoNta

PaLVELUsaNtRa

Yksityiset palvelut, kolmannen sektorin  
toiminta ja palvelut, kunnalliset palvelut, etuudet

Ikääntyneiden asiakasohjaus
Palvelutarpeen selvitys
Kotihoidon tukipalvelut,  

kotihoito, SAS-koordinointi,  
omaishoidon tuki, 

sosiaalipalveluohjaus,  
sairaalan sosiaalityö,  

veteraanipalvelut

Tietojärjestelmät
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Korjausneuvonta

Aikuissosiaalityö

3. sektori,  
vapaaehtoistyö, järjestöt

Yksityiset
 palveluntuottajat

Seurakunnat

Sähköiset palvelut

Tekninen toimi

Palvelutalot

Kulttuuritoimi

Oppilaitokset

TerveysNeuvo

Liikuntatoimi

KELA

Poliisi

Vammaispalvelut

Vanhusten asumispalvelut

Kuljetuspalvelut

Lääkinnällinen kuntoutus
-Apuvälinepalvelut

Päihdepalvelut

Mielenterveys-palvelut

Pääterveysasema, Lähiklinikat

Terveyskioski

Suun terveydenhuolto

Pelastuslaitos

PHSOTEY
-kotiutukset
-kuntoutusohjaus

SKY-sairaalan 
kotiutusyksikkö

LKS:n osastot

Muistipoli, 
Geriatrinen keskus

Kotihoito
      -Kh alueet
             -Kh:n lääkärit
                   -Kh:n fysioterapia



MARkkINATEMPAUS lAhdESSA

taVoItE KENELLE

totEUtUs tULoKsEt Ja HYÖDYt

 ⚫ Kerätä asiakastietoa asiakasohjauksen kehittämisen tueksi

 ⚫ Tavata lahtelaisia ikäihmisiä ja kuulla heitä

 ⚫ Saada tämän hetken näkymä aktiivisen ikäihmisen  
 ajatuksiin arjen tukitarpeista ja ilon lähteistä sekä  
 tulevaisuuden mietteistä 

 ⚫ Ikäihmisille, jotka tulleet Lahden lokakuun markkinoille 

 ⚫ Haastattelijat lähestyivät yli 65 -vuotiaiksi arvioimiaan ihmisiä 

 ⚫ Oma markkinakoju Lahden lokakuun markkinoilla. Kojulla  
 tarjoiltiin kuumaa mehua ja pullaa. Esillä oli mm. Ikäihmisten  
 palveluoppaita ja muita palvelutiedotteita.

 ⚫ Markkinaväen joukkoon jalkautui 8 haastattelijaa  
 (+ yksi huolehti kojusta) kolmen kysymyksen -kyselypatterin ja  
 muistiinpanovälineiden kanssa klo:8–10.30 välisellä ajalla. 

 ⚫ Haastattelijoilla yhtenäiset kaulahuivit tunnusmerkkinä. 

 ⚫ Markkinoilla tavoitettiin vuoropuheluun yli 200 ikäihmistä.

 ⚫ Keskustelukontaktin yhteydessä kerrottiin mm. PalveluSantran 
 neuvontapalveluista –palveluiden tunnettavuus.

 ⚫ Markkinaväki oli kiinnostunut ikäihmisten oppaista  
 ym. materiaaleista ja niitä jaettiin runsaasti.

 ⚫ Markkinoita halutaan hyödyntää myös jatkossa –ikäihmisten  
 mielipiteitä saadaan esille ja hyvinvointia ylläpitävän  
 neuvonnan tunnetuksi tekeminen. 

 ⚫ Markkinoilla pystytään tavoittamaan laajasti hyväkuntoisia  
 ikäihmisiä –ennakoivan neuvonnan kohderyhmä ja 
 vertaisneuvonnan tuki.
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MARkkINATEMPAUS

 ⚫ Vastauksissa vahvana tuli esille halu pärjätä mahdollisimman itse  
 mahdollisimman pitkään. 

 ⚫ Neuvontapalvelut eivät olleet kovin tuttuja.

 ⚫ Palveluja toivottiin olevan saatavilla jos niille tulisi tarvetta. 

 ⚫ Vastauksissa ilmeni huolta erityisesti lääkäri- ym.  
 terveyspalveluiden saatavuudesta. 

 ⚫ Ensisijaiseksi arjen auttajaksi koettiin omat läheiset ja lapset.

 ⚫ Moni haastateltu kertoi olevansa itse arjen apuna  
 huonokuntoiselle ikäihmiselle. 

 ⚫ Arjen ilon aiheissa korostuivat omat läheiset (lapsenlapset),  
 luonto (mökki, marjastus, oma piha), liikuntaharrastukset ja  
 sosiaalinen toiminta (seura- ja yhdistystoiminta ym.).

VastaUKsIa

”Keinutuolissa saisi vielä kiikkua, liikkua 
itse ja tehdä kaikki kotihommat itse”

”Pääsee liikkumaan, on puoliso,  
lapsenlapset ja yhteydenpito lapsiin”

DIa 
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IkÄÄNTYNEIdEN IdEAPAjAT  
hÄMEENlINNASSA
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taVoItE 

totEUtUs tULoKsEt Ja HYÖDYt

KENELLE

 ⚫ Selvittää minkälaista neuvontaa ja palveluohjausta ikäihmiset  
 toivovat tulevaisuudessa arjen ja kotona asumisen tueksi sekä  
 terveytensä ja hyvinvointinsa edistämiseksi. 

 ⚫ Ideapajoihin kutsuttiin ikäihmisiä kohdennetuin kutsuin sekä  
 alueellisten mainosten avulla. 

 ⚫ Ideapajojen alussa osallistujat esittäytyivät ja heille kerrottiin,  
 miten tilaisuus etenee. Osallistujille tarjottiin mahdollisuus  
 halutessaan saada kooste ideapajassa käydystä keskustelusta. 

 ⚫ Keskustelu eteni etukäteen laaditun kysymysrungon mukaisesti.  
 Osallistujille kerrottiin mitä neuvonnalla, palveluohjauksella,  
 vastuutyöntekijällä ja palvelusuunnitelmalla tarkoitetaan.  
 Ikäihmisten ajatukset ja näkemykset kirjattiin ylös, ja niistä  
 laadittiin kirjallinen tuotos.

 ⚫ Ikäihmiset saivat tietoa itselleen tärkeistä asioista. 

 ⚫ Ikäihmiset pääsivät osallistumaan palveluiden kehittämiseen.

 ⚫ Ikäihmiset jakoivat tietoa toisilleen. 

 ⚫ Työntekijät tutustuivat alueensa ikäihmisiin sekä heidän arjen  
 unelmiinsa.

 ⚫ Kaupunki sai arvokasta tietoa ikäihmisten omista näkemyksistä,  
 ajatuksista ja tarpeista. 

 ⚫ Ikäihmiset kokivat tilaisuudet itselleen tärkeiksi. 

 ⚫ Palvelukeskuksessa ja sen ympäristössä asuvat ikäihmiset

 ⚫ Omaishoidontukea saavat omaishoitajat

 ⚫ Vanhusneuvoston jäsenet



ASIAkASTARvEkYSElYN  
TOTEUTTAMINEN hEINOlASSA

DIa 
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taVoItE 

totEUtUs

tULoKsEt Ja HYÖDYt

 ⚫ Asiakastarvekyselyn tavoitteena oli saada tietoa ikääntyneiden  
 kuntalaisten tarpeista ja toiveista neuvonnan ja palveluohjauksen  
 kehittämistyön tueksi

 ⚫ Asiakastarvekyselyn kautta haettiin vastauksia seuraaviin  
 kysymyksiin: Mistä ikääntyneet saavat tietoa palveluista  
 (tiedonsaannin väylät)? Mistä palveluista toivotaan lisää tietoa?  
 Miten hyvin Päijät-Hämeen kuntien yhteinen  
 palveluvälityskeskus PalveluSantra tunnetaan ja miten sen  
 palveluja käytetään?  Miten ikääntyneet määrittelevät käsitteet  
 neuvonta ja palveluohjaus ? 

 ⚫ Haastattelut toteuttivat Heinolan kaupungilla työskentelevä  
 fysioterapeutti sekä Ikäpalo-hankkeen suunnittelija.

 ⚫ Käytössä kyselylomake, jossa  sekä  
 monivalintakysymyksiä että avoimia kysymyksiä.

 ⚫ Tukipalveluasiakkaiden haastattelut toteutettiin  
 asiakkaiden kotona. 

 ⚫ Ns. katuhaastattelujen vastaajat tavoitettiin seurakunnan  
 yhteisruokailupisteestä ja marketin aulasta.

 ⚫ Asiakastarvekyselyn tuloksia on hyödynnetty erityisesti  
 Terveystuvan toiminnasta tiedotettaessa ikääntyneiden  
 asiakkaiden ja laajemmin kuntalaisten suuntaan huomioiden  
 tiedonsaannin  eri väylät. Tiedonsaannin keskeisiksi väyliksi  
 vastaajat nimesivät paikallislehden, ammattihenkilöstön tiedon  
 välittäjänä sekä tiedon saannin sukulaisten / tuttavien /  
 naapurien kautta.  

 ⚫ Vastaajien oli vaikea määrittää mistä neuvonnassa ja  
 palveluohjauksessa on kyse. Molemmat käsitteet nähtiin  
 pääasiassa positiivisina asioina, joilla yritetään auttaa  
 ikääntyneitä. Vastausten kirjaavuudesta johtuen on toiminnasta  
 tiedotettaessa pyritty kuvaamaan selkeästi neuvonnan ja  
 palveluohjauksen kattamia palveluita.

KENELLE

 ⚫ Kahdellekymmenelleyhdelle (21) kunnallisen kotihoidon  
 tukipalveluasiakkaalle

 ⚫ Kahdellekymmenelleyhdeksälle (29) Heinolan keskustassa  
 asioivalle ikääntyvälle



hYvINvOINTIA EdISTÄvÄT kOTIkÄYNNIT 
(hYkO)

DIa 

7

taVoItE 

totEUtUs

tULoKsEt Ja HYÖDYt

 ⚫ Tavoitteena oli pilotoida HYKO - käyntejä kahdella eri kohde- 
 ryhmällä ja tätä kautta saada tietoa siitä miten HYKO-käyntejä  
 tulisi jatkossa organisoida, jotta vastattaisiin Vanhuspalvelulain  
 (12§) velvoitteeseen ”kunnan on tarjottava hyvinvointia, terveyttä,  
 toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia  
 terveystarkastuksia, vastaanottoja tai kotikäyntejä erityisesti niille  
 väestöön kuuluville, joiden elinoloihin ja elämäntilanteeseen   
 arvioidaan tutkimustiedon tai yleisen elämänkokemuksen perusteella  
 liittyvän palvelutarvetta lisääviä riskitekijöitä”.

 ⚫ HYKO-käyntejä toteuttivat aikavälillä 5/2014 – 7/2014  
 seniorineuvolan terveydenhoitaja sekä palveluohjaaja.

 ⚫ HYKO-käynneillä pilotoitiin työvälineenä Kuntaliiton 12/2013  
 julkaistua HYKO-käynneille tarkoitettua haastattelulomaketta.

 ⚫ HYKO-kotikäynti kesti keskimäärin 2,5 tuntia, johtuen laajan  
 haastattelulomakkeen läpikäynnistä.

 ⚫ Kaikille asiakkaille tehtiin seurantasoitto tai –käynti tai asiakas  
 tuli seurantakäynnille seniorineuvolaan n. 2 kuukauden kuluttua  
 HYKO-käynnistä.

 ⚫ Haastattelulomakkeiden ja seurantalomakkeiden tiedot  
 analysoitiin. Tuloksia hyödynnetään jatkosuunnittelussa.

 ⚫ HYKO-käyntien toteuttajat kaipasivat kevyempää  
 haastattelulomaketta työvälineeksi käynneille. 

 ⚫ Terveyspalveluja paljon käyttävien asiakkaiden kohdalla  
 turvattomuuden ja yksinäisyyden kokemus sekä keskustelutuen  
 tarve nousi vahvasti esille. 

 ⚫ Kuljetuspalvelun asiakkailla nousi paljon tarpeita kotona  
 asumista tukevien palvelujen suhteen (apuvälinearvioinnit,  
 tukipalvelut, Kelan etuudet, toimeentulotuki)

 ⚫ HYKO-asiakkaat kokivat palvelun tärkeänä  ja olivat tyytyväisiä,  
 että heidät huomioidaan ja heille annetaan aikaa.

 ⚫ HYKO-käynnit ovat osoittautuneet hyväksi väyläksi antaa  
 neuvontaa, tiedottaa palveluista sekä reagoida ajoissa kotona  
 selviytymistä heikentäviin tekijöihin.

KENELLE

 ⚫ Ryhmä 1: Terveyspalveluja paljon käyttävät 65- vuotta täyttäneet  
 asiakkaat, joiden kohdalla ammattilaiset arvioivat, että heidän  
 terveydentilaansa ja arjessa suoriutumistaan on hyvä selvittää  
 kotiympäristössä (16 henkilöä)

 ⚫ Ryhmä 2: Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun asiakkaat  
 (15 henkilöä)

hEINOlAN kAUPUNgIN PIlOTTI



RYhMÄMUOTOISEN NEUvONNAN 
PIlOTTI hEINOlASSA
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taVoItE 

totEUtUs 

tULoKsEt Ja HYÖDYt

 ⚫ Tuottaa tietoa siitä, miten ryhmämuotoista neuvontaa tulisi  
 toteuttaa Terveystuvalla yksilöllisen neuvonnan rinnalle. 

 ⚫ Tarjota osallistujille tietoa  eri sektorien tuottamista palveluista  
 ja tehdä samalla Terveystuvan toimintaa tunnetuksi.

 ⚫ Auttaa  ikäihmisen hyvän arjen ylläpitämistä siten että se  
 mahdollistaa itsenäisen kotona asumisen mahdollisimman   
 kauan. Luoda mahdollisuuksia sosiaalisen elämän ja osallisuuden  
 ylläpitämiseksi, sekä saada ystäviä ja vertaistukea ryhmässä.

 ⚫ Ryhmä kokoontui Terveystuvalla  7 kertaa, yhden kokoontumisen  
 kestäessä kaksi tuntia. Ryhmissä käsiteltävät teemat liittyivät  
 keskeisesti omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen ja kotona  
 asumista tukeviin palveluihin. Jokaisesta teemasta oli  
 asiantuntija alustamassa ja keskusteluttamassa osallistujia.

 ⚫ Kokoontumisten teemat  olivat: Omat elämäntavat ja asenteet,  
 Turvallinen koti ja lähiympäristö, Ravinto ja muisti,  
 Kaupungin tarjoamat kotona asumista tukevat palvelut,  
 Sosiaalinen elämä; tukiverkostot ja harrastukset, Kriisit,  Päihteet  
 ja mielenterveys, sekä Minä harrastan ja toimin.

 ⚫ Osallistujat kokivat  saaneensa tiiviin tietopaketin ikäihmisten  
 oikeuksista ja kaupungin sekä muiden toimijoiden tarjoamista  
 palveluista sekä tietoa omasta terveydestään huolehtimisen  
 keinoista. Ryhmämuotoinen neuvonta koettiin tarpeelliseksi ja  
 vastaavalle toiminnalle toivottiin jatkoa. 

 ⚫ Ryhmäneuvonta on yksilöneuvontaa edullisempaa ja ohjaajan  
 näkökulmasta tehokkaampaa. Asiat  kertautuvat  keskusteluissa,  
 joku muistaa toisen asian tarkemmin ja asioita pohditaan  
 yhdessä. Osallistujat voivat saada ryhmältä  vertaistukea ja  
 neuvoja itseä mietityttäviin asioihin. 

 ⚫ Pilotin kautta saatiin tietoa ikäihmisten toiveista ja kokemuksista 
  palvelujen ja tiedon tarpeen suhteen sekä vinkkejä neuvonnan  
 jatkokehittämisen suhteen. Ryhmämuotoisen neuvonnan  
 toimintamallia kehitetään edelleen Heinolassa ja aiheesta on  
 valmistumassa YAMK- opinnäytetyö. Ryhmämuotoista toimintaa  
 tarjotaan jatkossa kaikille ikääntyneille avoimena toimintana. 

KENELLE

 ⚫ Kohderyhmä: 65-vuotta täyttäneet kotona asuvat heinolalaiset,  
 jotka haluavat tietoa omaan terveyteensä ja hyvinvointiinsa  
 liittyvistä asioista sekä kotona asumista tukevista palveluista.   
 Ryhmään otettiin mukaan 25 henkilöä  ilmoittautumisjärjestyksessä. 

”AINA hYvÄ IkÄ”-RYhMÄ



AlUEEllINEN hYvINvOINTIPÄIvÄ 
hÄMEENlINNASSA
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taVoItE 

totEUtUs tULoKsEt Ja HYÖDYt

 ⚫ Kannustaa ikäihmisiä huolehtimaan terveydestään ja  
 hyvinvoinnistaan. 

 ⚫ Tutustuttaa ikäihmiset alueellisiin toimijoihin.

 ⚫ Mahdollistaa alueellisten toimijoiden verkostoituminen. 

 ⚫ Hanke järjesti yhdessä asiakasohjausyksikön kanssa  
 hyvinvointipäivän 19.5.2014 Lammilla klo 12–15.

 ⚫ Tapahtumaan kutsuttiin henkilökohtaisella kirjeellä kaikki   
 alueella asuvat yli 75-vuotiaat ikäihmiset. Lisäksi tapahtumaa  
 mainostettiin avoimena kutsuna kaikille alueen ikäihmisille. 

 ⚫ Hyvinvointipäivän teemana oli arkiliikunnan, aivoterveyden ja  
 lukemisen merkitys hyvinvoinnille. Jokaisesta teemasta oli oma  
 30 min. tietoisku. Lisäksi asiakasohjausyksikkö ja muut  
 paikalliset toimijat esittelivät toimintaansa tapahtuman aikana. 

 ⚫ Tapahtumassa jaettiin erilaisia terveyden ja hyvinvoinnin  
 edistämistä käsitteleviä materiaaleja. 

 ⚫ Ikäihmiset kokivat tapahtuman mieleiseksi ja hyödylliseksi.

 ⚫ Ikäihmiset tutustuivat toisiinsa ja alueen toimijoihin. 

 ⚫ Asiakasohjausyksikkö ja muut toimijat saivat  
 toiminnalleen näkyvyyttä.

 ⚫ Tulevaisuudessa vastaavia tapahtumia järjestetään eri teemoilla  
 kerran vuodessa viidellä eri palvelualueella.  
 Asiakasohjausyksikkö vastaa päivien järjestämisestä. 

KENELLE

 ⚫ Kohdennetusti alueella asuville yli 75-vuotiaille ikäihmisille

 ⚫ Muille alueella asuville ikäihmisille ja heidän läheisilleen

 ⚫ Paikallisille toimijoille



ENSkA-ITSEARvIOINTITYÖkAlU, 
hÄMEENlINNA
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taVoItE 

totEUtUs tULoKsEt Ja HYÖDYt

 ⚫ Kehittää sähköinen työkalu, jonka avulla ikäihminen tai hänen  
 läheisensä voi arvioida ikäihmisen tilannetta sekä saada terveyttä  
 ja hyvinvointia edistävää neuvontaa ja ohjausta.

 ⚫ Kehittää sähköinen työkalu, jonka avulla työntekijät pystyvät  
 löytämään ikäihmiset, jotka tarvitsevat palvelutarpeen  
 laaja-alaista selvittämistä. 

 ⚫ Lomakkeen sisältö kehitettiin yhdessä asiakasohjausyksikön  
 työntekijöiden kanssa hyödyntäen Pietarsaaren  
 toimintakykymittaria, TOIMIA-verkoston suositusta sekä muita  
 aiheeseen liittyviä materiaaleja. 

 ⚫ Lomakkeen sähköinen versio tehtiin valmiille lomakepohjalle  
 yhteistyössä kaupungin oman tietohallinnon ja viestinnän  
 kanssa. 

 ⚫ Sähköisen lomakkeen testaajilta kerättiin palautetta, jonka  
 perusteella lomakkeen sisältöä muokattiin. 

 ⚫ Ikäihminen, hänen läheisensä tai työntekijä täyttää lomakkeen  
 sähköisesti. Lomakkeen voi halutessaan tallentaa sähköiseen  
 järjestelmään ja pyytää yhteydenottoa.  

 ⚫ Ikäihminen saa tarpeidensa mukaista ohjausta ja neuvontaa  
 sekä yhteyden asiakasohjaukseen. 

 ⚫ Terveyttä ja hyvinvointia edistävän neuvonnan  
 saatavuus paranee.

 ⚫ Asiakasohjaus kohdentuu oikein, sen tavoitettavuus paranee ja  
 työtavat yhtenäistyvät. 

 ⚫ Sähköisten työkalujen kehittäminen on tärkeää ikäihmisille,  
 heidän läheisilleen ja muille toimijoille. 

KENELLE

 ⚫ Ikäihmisille ja heidän läheisilleen

 ⚫ Asiakasohjausyksikön työntekijöille



vASTUUTYÖNTEkIjÄ
DIa 
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Iäkkäälle henkilölle on nimettävä vastuutyöntekijä, jos hänen  
arvioidaan tarvitsevan  apua palvelujen toteuttamiseen ja  
yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. 17§ 
 

Vastuutyöntekijän tehtäVät
 

1  Seurata yhdessä iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen omaistensa, läheistensä tai   
 edunvalvojan kanssa palvelusuunnitelman toteutumista sekä iäkkään henkilön  
 palvelutarpeiden muutoksia  

2  Olla tarvittaessa yhteydessä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastaaviin  
 ja muihin tahoihin iäkkään henkilön tarpeisiin vastaamiseksi; sekä  

3  Neuvoa ja auttaa iäkästä henkilöä palvelujen ja etuuksien saantiin liittyvissä  
 asioissa. 



PERIAATEkESkUSTElU 
vASTUUTYÖNTEkIjÄSTÄ
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 ⚫ Mitkä tekijät tai ongelmat kunnassanne vaikuttavat siihen,  
 että iäkkäälle henkilölle olisi nimettävä vastuutyöntekijä? 

 ⚫ Voidaanko kyseisiin ongelmiin löytää ratkaisuja muilla keinoin?  
 Mitä muutoksia se edellyttäisi palvelujärjestelmän toimintatavoissa? 

 ⚫ Mitä hyötyjä/haittoja tunnistatte vastuutyöntekijän tuovan asiakkaan,  
 palvelujärjestelmän ja kunnan kannalta? 

 ⚫ Millaisia vastuutyöntekijää tarvitsevia asiakasryhmiä ja asiakastyyppejä  
 tunnistatte kunnassanne?

kTS: IkÄlAkI-hANkkEEN lOPPURAPORTTI, 
vASTUUTYÖNTEkIjÄ, S. 39 
www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/sosiaalipalvelut/ikaantyneet/vanhusneuvostot/Documents/Vanhuspalvelulain_pilotointi-raportti.pdf



1  Miten kirjataan vastuutyöntekijä ja mihin hänet kirjataan?

2  Kuinka kerrotaan muille organisaatioille, kuka toimii vastuutyöntekijänä?

3  Kuinka kauan ollaan vastuutyöntekijöitä?

4  Onko vastuutyöntekijällä varahenkilöä?

5  Onko vastuutyöntekijällä tukitiimiä (moniammatillisuus)?

6  Onko kunnassa aluejakoa, jolloin kukin asiakasohjaaja/palveluohjaaja vastaa  
 tietystä alueesta. Onko tämä aluevastaava sen alueen vastuutyöntekijä?

7  Millainen koulutus vastuutyöntekijällä tulisi olla?

8  Voivatko muistikoordinaattorit  toimia vastuutyöntekijöinä (vrt. laatusuositus)?

9  Ovatko omaishoidon asiakasohjaajat vastuutyöntekijöitä  omille asiakkailleen?

POhdITTAvAA vASTUUTYÖNTEkIjÄ 
kYSYMYkSESSÄ

DIa 
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PAlvElUTARPEEN 
SElvITTÄMINEN vANTAAllA
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taVoItE 

totEUtUs tULoKsEt Ja HYÖDYt

 ⚫ Palvelutarpeen laaja-alainen selvittäminen  
 yhdenmukaisesti ja asiakaslähtöisesti.

 ⚫ Laatia työntekijöille työkalu (katso seuraava dia) palvelutarpeen  
 selvittämisen tueksi.

 ⚫ Kartoitettiin nykyisiä palvelutarpeen arviointi käytäntöjä sekä  
 sen tekemiseen käytössä olevia työkaluja.

 ⚫ Palvelumuotoilun avulla työstetty havainnollistava kuva  
 asiakkaan arjen toiminnoista keskustelun pohjaksi.

 ⚫ Kuvasta asiakas pystyy havainnollistamaan arjen toiminnoistaan  
 vahvuuksia sekä haasteita, joiden perusteella keskustelua viedään  
 eteenpäin.

 ⚫ Kuvasta ja sen käytöstä kerätään kokemuksia asiakkailta sekä  
 työntekijöiltä.

 ⚫ Saadun palautteen mukaisesti muokataan työkalua tarvetta  
 paremmin vastaavaksi.

 ⚫ Kuvien avulla havainnollistetaan asiakkaallekin mistä  
 palvelutarpeen selvittämisessä on kyse.

 ⚫ Kuva voi helpottaa vaikeampien aiheiden kuten päihteiden  
 käytön tai parisuhteeseen liittyvien ongelmien puheeksi ottoa.

 ⚫ Kuvan avulla pystytään keskustelua ohjaamaan sekä rajoittamaan  
 tarpeen mukaisesti.

 ⚫ Kuvan avulla saadaan esille myös asiakkaan voimavarat.

 ⚫ Kuvan tueksi on koettu tarpeelliseksi joitain erityiskysymyksiä  
 esim. liittyen kuljetuspalvelun sekä omaishoidontuen tarpeen  
 arviointiin.

KENELLE

 ⚫ Ikääntyville asiakkaille, joilla tarve palvelutarpeen selvittämiselle

 ⚫ Palveluohjaajille

”kUvIEN hYÖdYNTÄMINEN PAlvElUTARPEEN SElvITTÄMISEN TUkENA”



PAlvElUMUOTOIlU PAlvElUTARPEEN 
SElvITTÄMISEN TUkENA vANTAAllA

DIa 

15



TYÖPAjA: UUdEN TOIMINNAN 
SWOT -ANAlYYSI

DIa 
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taVoItE 

totEUtUs tULoKsEt Ja HYÖDYt

 ⚫ Yhteisen näkemyksen muodostaminen tulevasta  
 asiakasohjausyksiköstä. 

 ⚫ Konkreettisten keinojen/välineiden löytäminen toiminnan  
 kehittämiseen.

 ⚫ Orientoituminen aiheeseen vierasluennoitsijan ja keskinäisen  
 keskustelun myötä

 ⚫ Ryhmätyön aiheena integroidun asiakasohjausyksikön SWOT  
 eli kartoitetaan yhdessä vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet  
 ja uhkat. 

 ⚫ Pienryhmät työstävät eri näkökulmista: asiakasnäkökulma,  
 työntekijän näkökulma ja organisaation näkökulma

 ⚫ Ryhmätuotosten yhteinen purku, muodostetaan kokonaiskartta. 
 -> Työstetään tuotosta eteenpäin etsimällä yhdessä keinoja  
 vähentää heikkouksia ja uhkia.

 ⚫ SWOT oli toimiva väline/viitekehys tuoda esille työntekijöiden  
 ajatuksia ja mahdollistaa vuoropuhelua tulevasta muutoksesta ja  
 uudesta toiminnasta 

 ⚫ Tuleva työyhteisö pohti yhdessä konkreettisia ratkaisuja  
 heikkouksien ja uhkien vähentämiseen. 

 ⚫ Ratkaisumalleja ja syntyneitä ideoita kirjattiin ylös. Näitä ideoita  
 on hyödynnetty ja huomioitu läpi asiakasohjausyksikön  
 toiminnan kehittämisen 

KENELLE

 ⚫ Tulevan integroidun asiakasohjausyksikön työntekijät 

lAhTI



kESkITETYN NEUvONNAN jA 
PAlvElUOhjAUkSEN SWOT 

DIa 
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VaHVUUDEt
 ⚫ Moniammatillinen yhteistyö, erilaiset ammatit, eri näkökulmat
 ⚫ Asiakkaat löytävät
 ⚫ Palvelut yhdestä pisteestä
 ⚫ Nostaa palveluohjauksen profiilia
 ⚫ Vertaistuki
 ⚫ Tiedonkulku, verkostot
 ⚫ Konsultointi
 ⚫ Perehdyttäminen (uusi tt tai kollega)
 ⚫ Sijaistusten järjestyminen
 ⚫ Keskittäminen -> tuo säästöjä

HEIKKoUDEt
 ⚫ Päällekkäistyö (toimintatavat, palvelutarpeen arviointi)
 ⚫ Työrauha
 ⚫ Vanhaa tietoa paljon liikkeellä (netissä)
 ⚫ Vaikeaselkoiset nettisivut palveluista 
 ⚫ Tiedon/osaamisen kapea-alaisuus (tällä hetkellä)
 ⚫ Sitoutuminen muutokseen
 ⚫ Laajempaan työnkuvaan oppiminen käy eri tahdissa
 ⚫ Kuka sijaistaa ketä? (tiedot & taidot)
 ⚫ Yhteys vammaispalveluun

MaHDoLLIsUUDEt
 ⚫ Palvelun paraneminen
 ⚫ Asiakkaan kokonaistilanteen arviointi
 ⚫ Oma vastuuhenkilö
 ⚫ Toimivat työkäytännöt
 ⚫ Asiakaslähtöisyys
 ⚫ Puhalletaan yhteen hiileen –sitoutuminen
 ⚫ Uusi uljas asiakasohjausyksikkö lahtelaisten parhaaksi
 ⚫ Oman ammatti-identiteetin kehittäminen
 ⚫ Asiakkaan ohjaus laajasti (ohi oman pilttuun)
 ⚫ Toisen ammattitaidon hyödyntäminen
 ⚫ Tiedon jakaminen
 ⚫ Innovatiivinen, uutta kehittävä
 ⚫ Yhteinen ajanvarauskäytäntö

UHat
 ⚫ Epätietoisuus omasta työnkuvasta
 ⚫ Asenteet
 ⚫ Byrokratia, jumittuminen
 ⚫ Henkilöstökemia (nokkimisjärjestys)
 ⚫ Asioiden oikea kohdentaminen (kysytään oikeasta paikasta)
 ⚫ Informaation kulku kunnolla uudesta yksiköstä
 ⚫ Epävarmuus tulevasta, riittääkö oma osaaminen?
 ⚫ ”Reviirikysymys”, mustasukkaisuus asiakkaista
 ⚫ Työrauha
 ⚫ Asiakkaan intimiteettisuojan säilyminen
 ⚫ Asiakasohjausyksikön löytäminen
 ⚫ Muuttuuko työaika vuorotyöksi?

lAhTI



TYÖkAlUT jA TIlAT
DIa 
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tYÖKaLUt

tILat

 ⚫ Tarvittavien työkalujen määrittäminen (mm. palvelutarpeen  
 selvittäminen, kirjaaminen, tilastointi ja seuranta) ja päätös  
 niiden käyttöönotosta

 ⚫ Arviointi-, kirjaamis- ja raportointikäytäntöjen ja vastuiden  
 suunnittelu

 ⚫ Toimintaohjeiden laatiminen

 ⚫ Sijainti ja toiminnallisuus

 ⚫ Tilan vuokrasopimus 

 ⚫ Tilasuunnittelu (mm. äänieristys ja yksityisyydensuoja)

 ⚫ Yksikön markkinointi ja viestintä (nimi, logo, nettisivut, sisäinen  
 ja ulkoinen viestintä, jne.)

 ⚫ Sähköt, puhelin- ja tietoliikenneyhteydet

 ⚫ Kalusteet

 ⚫ Aukioloaikojen suunnittelu (ovien aukiolo, puhelinneuvonta,  
 ajanvarauksellinen toiminta, back office toiminta, jne.)

Alla on listattu neuvonnan ja palveluohjauksen toiminnan 
käynnistämisessä huomioitavia asioita liittyen työkaluihin ja tiloihin



PAlvElUMUOTOIlU TOIMINNAN 
kEhITTÄMISEN TUkENA vANTAAllA

DIa 
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taVoItE 

totEUtUs tULoKsEt Ja HYÖDYt

 ⚫ Uusi työyhteisö ja uudenlainen toiminta herättää paljon  
 kysymyksiä ja huolen aiheita.

 ⚫ Tavoitteena löytää yhdessä ratkaisuja mieltä askarruttaviin  
 asioihin ja kehittää toimintaa paremmaksi.

 ⚫ Huoneen seinälle tehtiin kartongista taulu (katso seuraava dia),  
 johon post it lapuilla työntekijät laittoivat ylös mieltään  
 askarruttavia kysymyksiä.

 ⚫ Taululle laitettuun kysymykseen mietittiin yhdessä ratkaisu  
 ehdotus, jota voidaan kokeilla ja kuinka se arvioidaan.

 ⚫ Arvioinnin jälkeen murhe voidaan poistaa jos asia korjaantunut  
 tai tarvittaessa mietitään yhdessä uusi ratkaisuehdotus  
 kokeiltavaksi.

 ⚫ Esim. Lääkärinlausunnon saaminen viivästyttää palvelun  
 saamista ja koetaan hankalaksi ja turhaksi -> asian selvittely  
 lakimieheltä sekä vanhuspalveluiden johtajalta -> kokeillaan  
 ilman -> pyydetään jatkossa vain tarvittaessa (hyödynnetään  
 tiimin lääkärin arviota sekä aikaisempia kirjauksia asiakkaan  
 suostumuksella.

 ⚫ Työyhteisön murheet ovat yhteisiä murheita, joihin myös  
 ratkaisuja etsitään yhdessä.

 ⚫ Taulu edellyttää jatkuvaa seurantaa toteutuakseen, hyvä  
 huomioida aina esim. viikkopalavereissa.

 ⚫ Työhyvinvointia vahvistavaa toimintaa (kaikilla mahdollisuus  
 vaikuttaa toiminnan kehittämiseen arjessa).

KENELLE

 ⚫ Neuvonta- ja palveluohjausyksikön työntekijät

kEhITTÄMISTAUlU



PIlOTIN AlkU: 
kETTERÄ kEhITTÄMINEN

DIa 
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KEHIttÄMIstaULU

TavoITe

Ymmärtää työntekijöitä
uudessa tilanteessa

 
Löytää pullonkaulat, 

joita lähdetään ratkomaan 

Tarjota tiimille ajatusmalli 
esiin tulevien ongelmien 
itsenäiseen ratkomiseen



ESIMERkkIlOMAkE TYÖAjAN- 
SEURANNAN TOTEUTTAMISEkSI

DIa 
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 ⚫ Työajanseurannan tarkoitus on  
 kartoittaa neuvontaa ja  
 palveluohjausta tekevät resurssit ja   
 määritellä neuvontaan ja  
 palveluohjaukseen eri tahojen  
 toimesta kohdistuva työaika

 ⚫ Lisäksi saadaan alustava käsitys  
 neuvonnan ja palveluohjauksen   
 luonteesta eli niihin käytettävistä  
 panostuksista suhteessa  
 kokonaistyöaikaan

 ⚫ Työtehtävät ja niihin käytetty työaika   
 kirjataan tunteina päivässä  
 (esim. 0,25 = 15 min, 0,5 = 30 min,  
 0,75 = 45 min, 1 = 60 min)



TOIMINNAN vAIkUTTAvUUdEN ARvIOINTI 
ASIAkAS-/PAlvElUOhjAUkSESSA

DIa 
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taVoItE 

totEUtUs 

 ⚫ Tavoitteena oli määritellä Hämeenlinnan asiakasohjaukseen  
 toiminnan vaikuttavuuden seuraamiseksi  
 vaikuttavuusperusteinen seurantamittaristo, johon valitut  
 mittarit on esitetty oikealla olevassa taulukossa

 ⚫ Laadittu vaikuttavuusmittaristo pohjautuu Hämeenlinnassa  
 asiakaskasohjauksessa käytettäviin palvelutarpeen  
 selvittämistyökaluihin, kuten ENSKA –itsearviointityökaluun ja  
 RAI Screener Ouluun

 ⚫ Mittariston lisäksi laaditiin suunnitelma seurannan  
 toteuttamiseksi. Suunnitelma sisältää seuraavat osa-alueet:
 –  Toteutuksen kuvaus (mistä / miten tieto saadaan)
 –  Kohderyhmä (kenelle mittari on tarkoitettu, esim. säännöllisen   
    kotihoidon sekä ei-säännöllisen kotihoidon palveluiden piiriin  
   ohjautuneet, asiakasohjauksen asiakkaat vai palveluneuvonnan   
   asiakkaat)
 –  Seurantajakso (esim, neljännesvuosittain, puolivuosittain tai  
   vuosittain)
 –  Vastuu (kuka vastaa tiedonkeruusta ja arvioinnin toteutuksesta   
   sekä tarvittavien toimenpiteiden toteutuksesta)
 –  Seurantatiedon hyödyntämisen määrittely (miten kerättyä  
   seurantatietoa tullaan hyödyntämäään toiminnan ja palveluiden   
   kehittämisen tukena)

sEURattaVat MIttaRIt

Asiakastyytyväisyyden kehittyminen, kuten tietoisuus,  
turvallisuuden tunne ja kuulluksi tulemisen tunne
Oikean palvelukanavan löytäminen, kuten palveluiden oikea-aikaisuuden 
ja tarpeenmukaisuuden toteutuminen
Toimintakyvyn kehitys

Asetettujen tavoitteiden toteutumisen arviointimittari
Osaamisen lisääntyminen
Työtyytyväisyyden, työssä jaksamisen ja työmotivaation kehitys
Työlle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen
Palveluneuvonnan asiakaskontaktien määrä  
(asiakas- ja puhelumäärät)
Palveluojauksen puheluiden, kartoituskäyntien ja asiakkaiden lukumäärä, 
%-osuus säänn. palveluihin ohjautuneista
Asiakkaan asioiden selvitäminen yhdellä käynnillä
Ensikontaktityökalun käyttö
Palvelutarpeen selvittämisen käynnistyminen 7 ja  
loppuunsaattaminen 14 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta
3. sektorin, yksityisten palveluiden tai esim. kunnan  
liikuntaryhmien piiriin ohjattujen asiakkaiden lkm
Aika ensimmäisestä yhteydenotosta kaupungin maksamien  
palveluiden käynnistymiseen
Kaupungin palveluihin ohjattujen uusien asiakkaiden lkm
Toimintakyvyn kehitys (riskitekijöiden havainnointi), %-osuus  
asiakkaista joille tehty RAI-arviointi


