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Taustaa:
Vanhuspalvelulaissa (2013) ja STM:n laatusuosituksissa (2013) 
kannustetaan iäkkäitä kuntalaisia osallistumaan ja vaikuttamaan sekä 
kehittämään palveluita

Tavoitteena on ikäystävällinen Suomi

Väestörakenteen muuttuessa, yhteiskunnan on muututtava
– edistettävä mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen 

ikääntymisen turvaavia toimia
– toimijuuden tukemista ( palveluohjaus, palvelutarpeen arviointi, 

voimavarat, oikeanlaiset palvelut)
– Asennemuutos
– Vastuukysymykset ( oma / yhteiskunta)



Hyvä elämä
mahdollisuus omanlaiseen elämään, elämänlaatu ja toimiva arki
– hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
– palveluiden laadun parantaminen
– osallistuminen / toimijuus

Toimintakyky mittaus  / terveyteen liittyvät elämänlaadun mittarit – mitä 
ne kertovat?
– osatotuudet
– sairauksien aiheuttamat negatiiviset toimintavajeet

Mitä meidän tulisi enemmin selvittää: 
– elämäntilanne
– tukiverkosto / sosiaaliverkosto
– kotona pärjääminen / ympäristön hallittavuus
– eli sitä hyvää elämää !



Neuvonta ja ohjaus – mitä pitää 
korostua: 

Oikea palvelu – oikeaan aikaan 

Ohjaus: 
– Aivoterveys
– ravitsemus
– liikunta 
– rokotuskattavuus
– psykososiaalisen hyvinvointi ja sen vahvistaminen
– omaehtoisen ennakoinnin mahdollistaminen 



Tarvelähtöisyyden toteutuminen
Tavoitteena vastata asiakkaan tarpeisiin ja muuttuviin elämäntilanteisiin 
joustavasti
Hyvinvoinnin, elämänlaadun, jokapäiväisen selviytymisen, toimijuuden
ja osallisuuden tukeminen
Käsitys kokonaisuudesta hyvä ja turvallinen elämä kotona

- toimintakyvyn ulottuvuudet (voimavaralähtöisyys jäljellä olevasta 
toimintakyvystä suhteessa vajeisiin)
- kotiympäristö, asuinympäristö, sosiaalinen tukiverkosto, 
taloudellinen turvallisuus
- hyvinvoinnin tuottajat

Asiakkaan oma näkemys, toiveet, mielipiteet



Palveluohjausta varhaisessa 
vaiheessa

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (vrt. ennaltaehkäisevät 
kotikäynnit/ kotihoidon asiakas)
Oikea-aikainen ja oikein kohdennettu palveluohjaus ennaltaehkäisee 
raskaampaa palveluntarvetta (kustannukset)
Lisätään omaisten/läheisten osallisuutta ja aktiivista roolia
Luodaan/tuetaan mahdollisuuksia tehdä omia valintoja/päätöksiä
Riittävästi tietoa riittävän yksinkertaisesti

huom! teknologian hyödyntäminen
Riskitekijöiden tunnistaminen ja varhainen puuttuminen

huom! liikkuminen, mieliala



Vielä näkökulmia palveluohjaukseen:
Painotus kotona asumisen tukemiseen palveluohjauksen rooli 
korostuu entisestään

- tarvitaan riittävää osaamista eri tasoilla, perustason osaaminen 
kaikilla
- kukaan ei voi sanoa – ”ei kuulu minulle”
- tarvitaan arviointiosaamista

Keskiössä asiakkaan kohtaaminen, kuuleminen ja keskustelu

Palveluneuvonta ja –ohjaus ovat ”pehmeää” kuntoutusta (J. Valvanne)



Iltapäivän työskentelystä

Jakautuminen ryhmiin 
Kahvila pöytien kierto / eri näkökulmat jokaisessa pisteessä
Työskentelyä aihealueiden parissa noin 15 minuuttia / piste
Tauko klo 14 ( jolloin mahdollisuus tutustua näyttelyihin)
Purku aloitetaan noin klo 15. 



Teemat kahvila työskentelyyn

Ennakoiva, kaikkien työntekijöiden osaamiseen kuuluva 
palveluohjausosaaminen (Tarja) 
Kevyt, varhaisen vaiheen palveluohjaus ja palvelutarpeenarviointi 
(Tuula) 
Lait ja laatusuositukset, niiden hengen mukainen osallisuus (Kaisa)
Osallisuus ja sosiaalisuus laajemmin asiakkuusprosessin aikana (Sara)

Palveluohjaus ja osallisuus kotisaattohoidossa (Anu) 



Antoisia kahvila keskusteluja kaikille 


