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Ikäpalo-hanke 1.7.2013-31.10.2014  
 
Hankkeen tavoitteita 
  

• Edistää ikääntyneen väestön itsenäisen kotona asumisen edellytyksiä 

• Parantaa iäkkään henkilön mahdollisuuksia osallistua itseä koskeviin 
päätöksiin 

• Parantaa henkilöstön työn mielekkyyttä 

• Siirtää palvelurakenteen painopistettä kevyempiin palveluihin.  
 

Lahdessa oli tarkoitus tarkentaa alustavasti laadittuja suunnitelmia 
palveluohjauksen keskittämisestä, miettiä tähän liittyviä vaihtoehtoisia 
toteutustapoja ja suunnitella varsinaista käyttöönottoa.  

 

 



Ikäpalo -hankkeen haasteita  
 

Ikääntyvän väestön neuvonta ja palveluohjaus on hajallaan monen eri toimijan vastuulla  
 

Palveluvalikoimassa on usein vain perinteiset julkisen sektorin palvelut, jotka tulee 
kyseeseen, vasta kun ikäihmisen toimintakyky on jo merkittävästi heikentynyt 
 

Ennaltaehkäisevät kunnan muut palvelut (kulttuuri- ja liikuntapalvelut) sekä yritysten ja 3. 
sektorin palvelut jäävät usein hyödyntämättä osana neuvontaa ja palveluohjausta 
 

Kokonaisvastuuta palveluista ei ole kenelläkään ja vaarana on, että asiakas kiertää useiden 
eri toimijoiden välillä saamatta apua ongelmiinsa.   

 -> ennaltaehkäisevät palvelut jäävät alihyödynnetyksi  

 -> ajaudutaan raskaiden palveluiden  tarpeettoman suureen käyttöön 



Lähtötilanne  

Kotihoidon  

alue 1 

Kotihoidon  

alue 2 
Kotihoidon  

alue 5 

Kotihoidon  

alue 4 
Kotihoidon  

alue 3 

PalveluSantra 

palveluintegraattori 

Sosiaalityö 

ESH 

SAS 
PTH 

Sairaala 

Klinikat 

Omaishoidon 

tuki 

Veteraani-

palvelut 

Vammais-

palvelut 

SKY 



 

Ratkaisu 

• Kootaan keskeiset toimijat saman katon alle (mm. ikäihmisten 
palvelutarpeen selvittämisiä tekevät viranhaltijat)  

• Kehitetään uusi yhteinen toimintamalli 

• Kehitetään yhteistyötä kunnan ja PalveluSantran (Päijät-
Hämeen Hyvinvointikehitys ry) välillä 

 

• Tehdään yhden luukun palvelupiste 

 



Uusi työyhteisö 

Asiakasohjausyksikön päällikkö 
Asiakasohjaajat: 
• Kotihoidon asiantuntijuus 
• Omaishoidon tuen asiantuntijuus 
• SAS- asiantuntijuus  
• Veteraanipalveluiden asiantuntijuus 

Vanhussosiaalityön asiantuntijat: 
• Sosiaalipalveluohjaaja 
• Sosiaalityöntekijät  

Palvelutuotannon koordinaattorit: 
• SAS-koordinaattori 
• Veteraanikuntoutuksen koordinaattori 
• Kotihoidon tukipalveluiden 

koordinaattorit (turvapuhelin, ateria- ja 
kauppapalvelu)  

RAI -suunnittelija 
Asiakassihteeri 

 

 

 
 

Palveluneuvojat 

 



Asiakasohjausyksikkö Siiri  
 -yhden luukun palvelupiste 



TIETOJÄR-

JESTELMÄT 

 
 
 

 

 

 
TerveysNeuvo 

Sähköiset 

palvelut 

Mielenterveys-

palvelut 

PHSOTEY 
-kotiutukset 

-kuntoutusohjaus 

LKS:n osastot 
- kotiutukset 

Kotihoito 
-Kh alueet 

-Kh:n lääkärit 

--Kh:n fysioterapia 

Lääkinnällinen kuntoutus 
-Apuvälinepalvelut 

Liikuntatoimi 

Kulttuuritoimi 

KELA 

Pääterveysasema, 

Lähiklinikat 

Terveyskioski 

Kuljetuspalvelut 

SKY-sairaalan 

kotiutusyksikkö 

Aikuissosiaalityö 

Vammaispalvelut 

Yksityiset 

palveluntuottajat 

3. sektori, 

vapaaehtoistyö, 

järjestöt 

Muistipoli, 

Geriatrinen 

keskus 

Oppilaitokset 

Seurakunnat 

Vanhusten 

asumispalvelut 

Palvelutalot 

Päihdepalvelut 

Tekninen toimi 

Sosiaalipäivystys 

Hätäkeskus 

Kotihoidon asiakasohjaus 

SAS-koordinointi 

Yli 65-v omaishoidon tuki 

Vanhussosiaalityö 

Kotihoidon tukipalveluiden koordinointi 

Veteraanipalvelut 

 

ASIAKASOHJAUS-YKSIKKÖ 



Asiakasohjausyksikkö Siiri  
 -yhden luukun palvelupiste 

• PalveluSantra ja Lahden kaupungin ikääntyvien ihmisten 
asiakasohjaajat muuttivat yhteisiin tiloihin. 

• Keskitetyllä asiakasohjausyksikkö Siirillä halutaan helpottaa 
ikäihmisten asiointia, kun arkeen tarvitaan apua.  
 

• Kaikki yhden oven avauksen takana. 
 

• Siirissä on ajantasaista tietoa ikääntyneen arkea tukevista 
yksityisistä palveluista, kolmannen sektorin palveluista, 
kunnallisista palveluista sekä sosiaalietuuksista. 



Asiakasohjausyksikkö Siiri  
 -yhden luukun palvelupiste 

• Suunniteltiin ja otettiin käyttöön uusi ikääntyneen väestön 
keskitetyn neuvonnan ja asiakasohjauksen toimintamalli.  

• Kunnan ja yhdistyksen yhteistyönä Siirin asiakasohjaus muodostaa 
moniammatillisen asiantuntijaorganisaation, jonka ydintoimintaa 
on vastata ikäihmisten neuvonnasta ja asiakasohjauksesta.  

• Siiriin on keskitetty myös vanhuspalveluiden sosiaalihuoltolain 
mukaisten ostopalveluiden hallinta ja valvonta, sekä yksityisten 
palveluntuottajien ilmoitusten vastaanotto ja 
palvelusetelituottajien hyväksyntä.  



Hakemus palveluihin 

Yhteydenotto, 
iäkäs itse tai 

omainen 
Neuvontapalvelut 

Asiakasohjaus 
Palvelutarpeen 
selvittäminen,  
RAI screener 

Sairaalasta kotiutukset 

Yksityisen ja 3. sektorin kotona 
selviytymistä tukevat palvelut 

Palvelusuunnitelma 

Palvelun-
tuottajien 
tuntemus 

Hyvinvointia ja terveyttä edistävät 
kaupungin hyvinvointipalvelut 

Kunnalliset sosiaalihuoltolain mukaiset 
palvelut 

-Palvelupäätökset 

Tarvittaessa asiakkaalle nimetään 
vastuutyöntekijä 

Sote -kumppanit 

SÄHKÖISET PALVELUT: 
Suojattu 

yhteydenotto-
kanava 

Tietoiskut 
Teemapäivät 

Ryhmäneuvonta 

SÄHKÖISET PALVELUT: 
Ikäihmisen neuvova 

kysely  (Hyvis) 

Tarvittavien 
palveluiden 

järjestäminen 



Terveys 
Neuvo 

    Asiakasohjausyksikkö SIIRI 

Neuvontapalvelut  
(elämänhallinta ja ja hyvinvoinnin edistäminen) 
Yleinen hyvinvointia ja terveyttä edistävä neuvonta, 

opastus yksityisten palveluiden, kolmannen sektorin ja 
kunnallisten palveluiden osalta, ei neuvonnan kirjausta 

tietojärjestelmiin,  
 

Asiakkaan ohjaus tarvittaessa asiakasohjaukseen 

Kunnan sote-palvelut (päätösvalta) 

Voinnin äkillinen heikkeneminen 

LKS PHSOTEY Lähiklinikat/ 
Pääterveysasema 

Asiakasohjaus-
yksikkö mukana 

kotiutuksissa 

Terveyskioski/-
Lähiklinikat/ 

Pääterveysasema 

Ei-akuutti tiedonhaku 

Ikäihmisten asiakasohjaus 
Asiakasohjaus, palvelutarpeen selvittäminen 

kotikäynnillä, palvelusuunnitelman laatiminen, 
palveluiden järjestäminen sekä 

palvelukokonaisuuksien koordinointi. 
Moniammatilliset konsultaatiot. 

Vastuutyöntekijyys tarvittaessa. Tiedot kirjataan 
potilastietojärjestelmään. 

1. kontakti: PalveluSantra 2. kontakti (tarvittaessa): Asiakasohjaus 

Hyvinvointia ja 
terveyttä edistävät  

kaupungin 
hyvinvointipalvelut 

(ml. liikunta- ja 
kulttuuri) 

Yksityisen ja 3. sektorin 
tuottamat kotona 

selviytymistä tukevat ja 
hyvinvointia ja terveyttä 

edistävät palvelut ja 
muut sosiaali- ja 
terveyspalvelut 

Neuvonnan ja ohjauksen tarve 

Tavoitteena 
viiveetön 
palvelujen 

aloitus 

Palvelutarpeen alustava selvittäminen Palvelutarpeen laaja-alainen selvittäminen 

Kotihoito 

Turva-, ateria-, ja 
kauppapalvelu 

Päivätoiminta 
Omaishoidon 

 tuki 

Sotainvalidien 
palvelut 

Veteraanien 
palvelut 

Asumis-
palvelut 

Kotona asuva iäkäs 
henkilö  

Yhteydenottaja voi olla 

myös asiakkaan omainen 

Kunnan sote-palvelut 
(vireillepano) 

Asunnonmuutostyöt 

Kuntoutus  
Sosiaali-

työ 

Kuljetus-
palvelut 

Apuvälinepalvelut 

Asiakkaan ohjaus 
Siiriin 

Yhteydenotto 
asiakasohjaukseen 

Siirin asiakasohjauksen toimintamalli 

Sähköinen 
asiointi 

PHSOTEY 



Siirin työnjakoa 
PalveluSantra 

• PalveluSantra tuottaa yleistä ikääntymiseen ja hyvinvointiin sekä saatavilla 
oleviin palveluihin ja sosiaalietuuksiin liittyvää neuvontaa ja ohjausta sekä 
alustavan palvelutarpeen selvittämisen perusteella järjestää asiakkaalle 
tarvittaessa laajaan palvelutarpeen selvittämisen kotikäynnin 
asiakasohjaajalta. 

 

• PalveluSantra  julkaisee palveluopasta (paperinen ja sähköinen), konsultoi ja 
tukee asiakasohjaajien tuntemusta yksityisistä ja yhdistysten tuottamista 
palveluista sekä tukee alueen yrittäjien toimintaa yritysneuvonnalla ja 
ylläpitää palvelusetelituottajien rekisteriä.  

 

 



Siirin työnjakoa 
Asiakasohjaajat 

• Siirin asiakasohjaajat ovat viranhaltijoita, jotka vastaavat ikäihmisten 
palvelutarpeen selvittämisistä, palvelusuunnitelmien laatimisesta, 
kunnallisten palveluiden hallintopäätöksistä, tarvittavien palveluiden 
järjestämisestä/ käynnistämisestä ja tarvittaessa asiakkaan 
vastuutyöntekijänä toimimisesta.  

• Asiakkaan palvelutarpeen selvittämisessä asiakasohjaajat huomioivat ja 
esittelevät asiakkaan tilanteessa kyseeseen tulevia vaihtoehtoja niin 
kunnallisten, yksityisten kuin yhdistysten ja järjestöjenkin palveluista.  

 

 

 



Siirin työnjakoa 
Asiakasohjaajat 

• Asiakasohjaaja tarjoaa oman asiantuntemuksensa asiakkaan käyttöön 
auttamalla jäsentämään asiakkaan tilannetta ja suuntaamalla katsetta 
eteenpäin -miten ilmenneisiin palvelutarpeisiin olisi mahdollista 
vastata.  

• Lähtökohtana on asiakkaan näkemys omasta tilanteestaan ja hänen 
valintansa tilanteen ratkaisemiseksi.  

• Asiakasohjaaja laatii yhdessä asiakkaan kanssa palvelusuunnitelman.  

• Asiakas saa oman kappaleensa dokumentoidusta palvelutarpeen 
selvittämisestä ja palvelusuunnitelmasta. 

 

 

 

 



Asiakasohjaaja vastuutyöntekijänä 

• Asiakkaan vastuutyöntekijän tarvetta arvioidaan palvelutarpeen 
selvittämisen yhteydessä.  

• Käytännössä vastuutyöntekijyys konkretisoituu asiakkaan 
yhteyshenkilönä toimimiseen ja asiakkaan tilanteen seurantaan pitämällä 
häneen aktiivisesti yhteyttä.  

• Vastuutyöntekijän nimeämistä tarjotaan mm. sas-prosessin asiakkaille, 
joilla eivät vielä kriteerit täyty tehostetun palveluasumisen myönteiseen 
päätökseen, mutta arjessa pärjäämisen haasteet ovat jo hyvin 
merkittäviä. 

 

 



Asiakasryhmittelyä 

Nelikenttä mukaellen T. 
Mäkelä/Innokylä 
19.11.2013 

INHIMILLISTÄ 

KOHTAAMISTA 

 

 

Hoitoa 
tarvitseva

Tukeen 
turvautuva

Toimintaa 
kaipaava

Seuraa 
etsivä

AMMATTIAPU 

VERTAISTUKI 

TOIMENPITEITÄ 

Tiedonvälittäjä, 
informaation aktiivinen 

välittäminen 

Empaatikko, valmius 
kuunnella ja keskustella 

muustakin 

Aloitteentekijä, 
aktiivinen rooli, tuetaan 

asiakkaan 
päätöksentekoa 

Oikean lähestymistavan 
valinta, tilanteen 

haltuunotto 

Eri vaihtoehtojen hyvä 
hallinta 

Adaptiivisuus, herkkyys 
ja muuntautumiskyky 

Neuvottelija 



Riskitekijöiden tunnistaminen 

o Epäselvyydet lääkityksessä 
o Ravitsemuksen ongelmat, painon lasku 
o Epäily kodin turvallisuudesta, kaltoinkohtelu 
o Talousasioiden epäselvyydet 
o Eksymisiä, aikaorientaation/ajantajun ongelmia 
o Ei ole lähiomaisia tai yhteydet omaisiin ovat katkenneet 
o Kodin siisteysongelmat, ”keräilijät”  
o Puutteet henkilökohtaisessa hygieniassa  
o Päihteiden käyttö  
o Mielenterveysongelmat  
o Akuutti fyysinen sairaus  
o Kaatuilu, liikkumisvaikeudet, ulkoilun vähäisyys  
o Elämäntilanteen muutokset (esim. leskeytyminen) 
o Koettu turvattomuus, yksinäisyys  
o Muistiongelmat 
o Huonot asuinolot  
o Asuinympäristö reagoi 

o Asiakkaalla on paljon hoitamattomia asioita 



Asiakasohjaajan ydintehtävät palvelutarpeen selvittämisessä 
-asiakaspalvelu 

o Asiakkaan  tilanteen ymmärtäminen 

 

o Asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeen selvittäminen 
 Asiakkaan palvelutarpeiden tunnistaminen 

 Asiakkaan voimavarojen tunnistaminen 

 

 Tiedon antaminen, neuvonta ja ohjaus, asiakkaan valinnat  

 

 Asiakkaan palvelutarpeen dokumentointi, palvelusuunnitelman kokoaminen 

 Tarvittaessa palvelupäätökset/päätösten valmistelu 

 Tarvittaessa palvelujen järjestäminen/käynnistys sovitusti 

 

 Tarvittaessa tilanteen arviointi uudelleen tai vastuutyöntekijän rooliin liittyen: 
 Palvelujen toteutuksen seuranta, kokonaisuuden koordinointi 

 Asiakkaan toimintakyvyn/palvelutarpeiden muutosten seuranta 

 

 
 

 

 



Asiakasohjaajan ydintehtävät palvelutarpeen selvittämisessä 
–asiakaspalvelun taustalla 

• Asiakkaan kuntoutumispotentiaalin tunnistus 
– Asiakkaan näkemys ja sitoutuminen 
– Onko asiakkaan tukitoimien/palveluiden tavoitteena: 

• Kompensoida  eli ylläpitää toimintakykyä (mahd. pitkäaikainen tuen tarve) 
• Kuntouttaa eli edistää toimintakyvyn kohentumista (mahd. määräaikainen tuen tarve)  

 

• Dialoginen kohtaaminen, asiakkaan voimavarojen esille nosto ja 
positiivisen tuen antaminen 

• Palvelujen tuntemus, tiedonhallinta (muuttuva tieto julkisista palveluista, 
yksityisistä palveluista, 3. sektorin palveluista, etuisuuksista) 

• Yhteydenpito eri toimijoihin/yhteistyötahoihin 
– Monialainen yhteistyö, hyvät neuvottelutaidot 

– Konsultointi 

 

 

 

 

 



Palvelutarpeen selvittämisen haasteita 

Päivittäistoiminnot 

 Mitä kykenee tekemään? 

 Mitä todella tekee? 

 Mitä haluaa tehdä? 

 Mitä osaa tehdä? 

 
 

Akuutti sairaus, motivaation puute, masentuneisuus 

 
 

Mihin henkilö vertaa kysymystä? 

 Tämän hetkinen ”oikea” tilanne, vertailu miten asiat ovat olleet vai ehkä 
 vertailu ikätovereihin? 



RAI Screener Oulu mittarit 

• Kognitioasteikko (CPS, 0 - 6)  

• Päivittäiset toiminnot, hierarkkinen asteikko (ADLH, 0 - 6) 

• Päivittäiset toiminnot, pitkä asteikko (ADL_28, 0 - 28) 

• Välinetoiminnot-asteikko (IADL, 0 - 21) 

• Vaikeudet IADL-toiminnoissa (IADL_6, 0 - 6) 

• Masennusasteikko (DRS, 0 - 14) 

• Painoindeksi (BMI) 

• Kipuasteikko (Pain, 0-3) 

• Hoidon- ja palvelutarpeen asteikko (MAPLe_5, 1 - 5) 

• MAPLe Risk CAP (Laitoshoitoon joutumisen uhka, 0 - 1) 

• MAPLe Screener (Geriatrinen Screener, 0 - 1) 

• Hoidon- ja palvelutarpeen asteikko (MAPLe_15, 1 - 15) 

• Terveydentilan vakauden asteikko (CHESS, 0 - 5) 

• Laitoshoitoon joutumisen uhka (CAP 4, 0 - 1) 

• Itsenäisen selviytymisen asteikko (SRI, 1 - 2) 

 



RAI SCREENER Oulu 

• Palvelujen myöntämisen kriteeristöt pohjautuvat 
RAI:hin 

• RAI on mittari, joka kertoo asiakkaan toimintakyvystä 
ja sitä kautta palveluntarpeesta 

• RAI yhtenäistää palveluntarpeen arviointia ja tuo sitä 
kautta siihen laadukkuutta. 

 



RAI SCREENER Oulu 

• Toimintakyvyn arviointi tuottaa tietoa useisiin käyttötarkoituksiin.  

Yksilötasolla  

– Asiakkaan palvelutarpeen selvittämiseen ja päivittämiseen  

– Osana asiakkaan hoidon, kuntoutuksen ja palvelun suunnittelua, toteutusta ja 
arviointia (hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelmat)  

– Selvitettäessä etenevän / oireiltaan vaihtelevan sairauden tai ikääntymisen 
vaikutusta toimintakykyyn ja mahdollisesti lisääntyvään / vaihtelevaan 
avuntarpeeseen 

– Arvioitaessa ja seurattaessa hoidon/kuntoutuksen, tai muiden vastaavien 
toimenpiteiden ja/tai annettujen palvelujen vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn 
ja avuntarpeeseen  

 



SIIRIN LAATUINDIKAATTOREITA RAI SCREENER Oulu mittarista: 
 

 Suodatus 

• Arvioinnit jotka täyttävät seuraavat ehdot otetaan mukaan laskentaan:  

• Arviointi pitää olla valmiiksi täytetty ja lukittu 

• Vain kokonaisarvioinnit 

• Uloskirjatut ja exitukset sallitaan 

• Henkilön on oltava yhdessä seuraavista yksiköistä:  

– Asiakasohjausyksikkö SIIRI / Asiakasohjaajat / Kotihoito 

– Asiakasohjausyksikkö SIIRI / Omaishoito / MOH 1 

– Asiakasohjausyksikkö SIIRI / Omaishoito / MOH 2 

– Asiakasohjausyksikkö SIIRI / Omaishoito / MOH 3 

– Asiakasohjausyksikkö SIIRI / SAS 



Päivämäärä: 14.4.2014 -13.2.2015 

Sääntö 
Arviointien laskemiseen käytetään 

seuraavaa sääntöä: 

•Täyttää kaikki seuraavista ehdoista 

F3b - Yksinäisyys on 

1 (Henkilö ilmaisee kokevansa 

yksinäisyyttä, Kyllä) 

Arviointia % 

Kaikki säännöt: 233 / 783 29,76 % 

F3b - Yksinäisyys on 1 233 / 783 

29,76 % 

  

  

Päivämäärä: 14.4.2014 -13.2.2015 

Arviointien laskemiseen käytetään seuraavaa sääntöä: 

•Täyttää kaikki seuraavista ehdoista 

F3b - Yksinäisyys on 1 (Henkilö ilmaisee kokevansa yksinäisyyttä, Kyllä) 

  

  

SIIRIN LAATUINDIKAATTOREITA RAI SCREENER Oulu mittarista,  
esimerkki: 
 



Arviointien laskemiseen käytetään 

seuraavaa sääntöä: 

•Täyttää kaikki seuraavista ehdoista 

o          

       O1g - Pääsy 

kotiin – esim. 

vaikea tul... on 1 

o          

       O1h - Pääsy 

huoneisiin 

kotona – 

esim.… on 1 

Tulos 

13.2.2015 

Arviointia % 

Kaikki säännöt: 36 / 666 5,41 % 

O1g - Pääsy kotiin – esim. vaikea 

tul... on 1 
118 / 666 17,72 % 

O1h - Pääsy huoneisiin kotona – 

esim.… on 1 
67 / 666 10,06 % 

Arviointien laskemiseen käytetään seuraavaa sääntöä: 

• Täyttää kaikki seuraavista ehdoista 

o                 O1g - Pääsy kotiin – esim. vaikea tul... on 1 

o                 O1h - Pääsy huoneisiin kotona – esim.… on 1 

SIIRIN LAATUINDIKAATTOREITA RAI SCREENER Oulu mittarista, 
esimerkki: 
 



Palvelutarpeen selvittämisen dokumentointi 

• Yhteenveto RAI-tuloksesta (kriteerien mittariarvot)                
aukikirjoitettuna 

• Muut seikat, jotka huomioitavia asiakkaan  palvelutarpeen 
selvityksessä (mitä RAI ei nosta esille)  

• Asiakkaan näkemykset 

• Asiakkaan voimavarat 

• Missä asioissa asiakas tarvitsee tukea ja apua 

• Suunnitelma miten todettuihin palvelutarpeisiin vastataan; mitä 
palveluja, mistä palveluja, mitä päätöksiä, miten palvelut käynnistyy, 
mihin ollaan yhteydessä, kuka on yhteydessä 

Asiakas saa oman kappaleensa ko. dokumentoinnista. 

 



Ikäpalo –hankkeessa Lahdessa 

• Menestystekijöinä: 

– Henkilökunta, joka on edelleen innoissaan kehittämässä projektissa 
aloitettua työtä! 

– Asiakasohjausyksikkö Siirin tilat 

– Tiedonjakaminen -paljon tietoa! 

 

• Mitä olisi ehkä kannattanut tehdä toisin: 

– Tietohallinnan osuuteen hankkeessa olisi pitänyt kiinnittää enemmän 
huomiota 



 




