
Uutta vahvistusta palveluohjaukseen 

keskittämisen ja kehittämisen keinoin – 

Hämeenlinnan ikäihmisten 

asiakasohjausyksikkö ja IKÄPALO –hanke 

 
Vuokko Lehtimäki ,  päällikkö vs. 

Hämeenlinnan Ikäihmisten asiakasohjausyksikkö 

Kotona kokonainen elämä – palveluohjaus seminaari 25.3.2015  



Ikääntyneiden palvelujen järjestäminen Hämeenlinnassa 
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Kaupunginvaltuusto 

Kaupunginhallitus 

Ikäihmisten lautakunta IKLA 

 

Ikäihmisten palvelujen tilaajaryhmä 

Tilaajajohtaja, Jukka Lindberg 

Tilaajapäällikkö, Leena Harjula 

Asiakasohjausyksikön päällikkö vs., Vuokko Lehtimäki 

 

Tilauksen valmistelu, toteutus, seuranta ja arviointi 

Palvelujen tuotanto 

Oma palvelutuotanto 

Ikäihmisten palvelut 

Terveyspalvelut 

Muut toimialat (liikunta, 

kulttuuri..) 

 

Ulkoiset palveluntuottajat 

Yritykset, järjestöt, säätiöt 

n. 60 M€ 



Yli 65 –vuotiaiden lukumäärän kehitys ja ennusteet 
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Taustaa keskitetylle asiakasohjaukselle 

o Kuuden kunnan kuntaliitos vuoden 2009 alusta 

o Kuntaliitoksen yhteydessä siirryttiin tilaaja-tuottaja –malliin ja 

palvelujen tuottamisessa elämänkaari –ajatteluun 

o Ns. keskitetyn asiakasohjauksen mallia aloitettiin työstää 2010 – 

tavoitteena saada asiakasohjaukseen liittyvä ydinhenkilöstö 

samaan organisaatioon, hallita asiakasvirtoja, järjestää toiminnalle 

yhteiset toimitilat, yhtenäistää toimintatapoja, järjestää palvelut 

monituottajamallilla 

o Aluksi Asiakasohjausyksikkö toimi palvelutuotannon puolella, 

marraskuussa 2011 siirtyi kokonaisuudessaan osaksi 

tilaajaorganisaatiota (neuvonta, asiakas- ja palveluohjaus, 

gerontologinen sosiaalityö, viranomaispäätökset, asiakaslaskutus) 

o Ensimmäinen toimintavuosi 2012 kului yksikön ”kokoon juoksuun”, 

ei mahdollisuutta prosessien sekä niihin liittyvien yksityiskohtien 

hiomiseen ja kehittämiseen samanaikaisesti 



Edessä oli haasteita, kun siirryttiin keskitettyyn 

palveluohjauksen mallissa 

o Neuvonnan ja palveluohjauksen rajapinta epäselvä (tarve saada toimiva 

työkalu asiakkaan ”ensikontaktiin”) 

o Hyvinvointia ja terveyttä edistävän neuvonnan toimintamallin ja sisältöjen 

kehittäminen kesken 

o Asiakkaan lähestymiskulma helpoksi, ei enää organisaatio tai palvelu 

edellä  

o Palvelutarpeen laaja-alainen selvittäminen lain mukaisena ei toteutunut 

kattavasti (kuka, missä tilanteessa, millä välineillä, moniammatillisuus, 

systemaattisuus, yksilöllisyys, määräaika) 

o Asiakkaiden tulo palvelujen piiriin useamman väylän kautta  -> tavoitteena 

saada aikaan systemaattisuus palvelutarpeen selvittämisen osalta kaikkiin 

asiakkaiden merkittäviin muutostilanteisiin  

o Palvelusuunnitelman sisältö vanhuspalvelulain hengen ja tavoitteiden 

mukaiseksi (yksilöllisyys) 

o Vastuutyöntekijä (kuka, millä osaamisella, missä vaiheessa) 

o Asiakasohjauksen ja avainkumppaneiden yhteistyön vahvistaminen 

(kotihoito, terveydenhuolto, 3.sektori) 

o Asiakkaiden tilanteen seuranta ja tarvittaviin muutoksiin reagointi 

 

 

 

 

 

 



  ukaan   -hanke mukaan kehittämiseen  

     9/2013 – 10/2014 

o Yksi STM:n rahoittamista vanhuspalvelulain toimeenpanohankkeista 

o Hanke toteutettiin yhteistyönä Lahden, Vantaan, Hämeenlinnan ja Heinolan 

kaupunkien kanssa – kullakin oma lähestymistapa keskitettyyn toimintamalliin, 

kaupungit eri vaiheissa lähtötilanteessa 

o Hankkeella vastattiin vanhuspalvelulain tavoitteisiin ja velvoitteisiin luomalla ja 

pilotoimalla tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallia sekä 

kehittämällä neuvonnan ja palveluohjauksen tueksi tarvittavia työkaluja 

o Konsultin tuella tilastoanalyysejä, työkaluja, vaikuttavuusarviointeja.. 

o Keskeistä Hämeenlinnan Ikäpalo -osahankkeessa oli selkiyttää ja kuvata 

palveluohjauksen asiakasohjausprosessit eri asiakkuuksien osalta, 

yhtenäistää palvelutarpeen laaja-alaisen selvittämisen toimintamalli, vahvistaa 

palvelusuunnitelman roolia palvelujen tarjonnan ja vaikuttavuuden 

näkökulmasta, selkiyttää toimijoiden rooleja ja päätöksentekoa, kehittää ja 

ottaa käyttöön uusia työkaluja. 

o IKÄPALO –aineistot (käsikirja ja siihen liittyvät diat): www.lahti.fi (sosiaali- ja 

terveyspalvelut-vanhuspalvelut) 

http://www.lahti.fi/


Asiakasohjauksen pääprosessit 11/2014 
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o Kaupunki jaettiin viiteen palveluohjauksen alueeseen, joilla      nimettyä 

kaikilla 1-2 palveluohjaajaa, vastaava sosiaalityöntekijä sekä palvelusihteeri 

o Ikääntynyt henkilö/asiakas ottaa yhteyttä asuinalueen mukaiseen 

palveluohjaajaan, joka hoitaa koko ohjausprosessin asiakkaan osalta 

(neuvonta -palvelutarpeen selvittäminen – palvelusuunnitelma – 

palvelupäätökset –palvelusuunnitelman arviointi) 

o Haasteellisten asiakkaiden osalta vastuu(-työntekijä) sosiaalityöntekijä 

o Neuvonnan ja palveluohjauksen rajapinnalle ENSKA – ensikontaktityökalu 

toimii myös palvelutarpeen selvittämisen aloituksena 

http://hameenlinna.fi/Palvelut/Ikaihmisten_palvelut/Ensikontaktilomake-

Enska/ 

o Kaikilla palveluohjausta tekevillä (palveluohjaaja, SAS palveluohjaaja, 

sosiaalityöntekijä) sama työkalu palvelutarpeen selvittämisen tukena (RAI 

Screener Oulu) 

o Kaikki palveluohjausta tekevät käyttävät samaa 

palvelusuunnitelmalomaketta 

o Alueelliset hyvinvointipäivät yli 75 -vuotiaille 

o Muutokset vievät aikaa, vastoinkäymisiä tulee! 

Mitä konkreettista saatiin aikaan 2014, 

muutosten läpivienti ja juurruttaminen jatkuu 2015 -> 

http://hameenlinna.fi/Palvelut/Ikaihmisten_palvelut/Ensikontaktilomake-Enska/
http://hameenlinna.fi/Palvelut/Ikaihmisten_palvelut/Ensikontaktilomake-Enska/
http://hameenlinna.fi/Palvelut/Ikaihmisten_palvelut/Ensikontaktilomake-Enska/
http://hameenlinna.fi/Palvelut/Ikaihmisten_palvelut/Ensikontaktilomake-Enska/
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IÄKÄS HENKILÖ ILMAN 
PALVELUJA KOTONA 

ASIAKASOHJAUSYKSIKKÖ 

PALVELUTARPEEN LAAJA-
ALAINEN SELVITTÄMINEN 

HYVINVOINTIA JA 
TERVEYTTÄ 

 EDISTÄVÄT KEVYET 
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ASIAKKUUS SYNTYY 

YLEISNEUVONTA 
SEKÄ TERVEYTTÄ JA 

HYVINVOINTIA 
EDISTÄVÄ 

NEUVONTA 

Huoli kotona selviytymisestä, avun ja 
tuen tarve 

TOIMINTAMALLI A 

Jos palvelusuunnitelmaan 
sisältyy säännöllistä 

kotihoitoa 

PALVELUSUUNNITELMAN 
LAATIMINEN 

KOTIHOIDON 
ARVIOINTIJAKSO 

Kotihoidon sisältö ja määrä tarkentuu Kotihoito päättyy 



IÄKÄS HENKILÖ ILMAN 
PALVELUJA KOTONA 

HYVINVOINTIA JA 
TERVEYTTÄ 

 EDISTÄVÄT KEVYET 
PALVELUT 

ASIAKKUUS VARMISTUU 

AKUUTTI KSH, KH PTH, SAIRAALA ESH, SAIRAALA 

KOTIUTUKSEEN JA AKUUTTIIN TILANTEESEEN TARVITTAVAT 
TEHOKKAAT PALVELUT (2-4 vko) 

PALVELUTARPEEN LAAJA-ALAINEN SELVITTÄMINEN 

Voinnin äkillinen heikkeneminen,  
joutuminen terveydenhuollon palveluihin tai osastohoitoon 

TOIMINTAMALLI B 

Jos palvelusuunnitelmaan sisältyy säännöllistä kotihoitoa 

PALVELUSUUNNITELMAN 
LAATIMINEN 

KOTIHOIDON ARVIOINTIJAKSO 

AKUUTTI KOTIHOITO 

ASIAKASOHJAUSYKSIKKÖ 

Kotihoito päättyy Kotihoidon sisältö ja määrä 
tarkentuu 

KOTIHOIDON ALUEELLINEN 
TIIMI 



o 2 palveluneuvojaa 

o 9,5 palveluohjaajaa + extra (sis. SAS palveluohjaaja) 

o 3 sosiaalityöntekijää 

o 5 palvelusihteeriä 

o Päällikkö 

 

”Oikea-aikaiset sekä tarvetta vastaavat avut ja palvelut iäkkäälle niin, 

että ne ovat asiakkaan toimintakyvyn kannalta vaikuttavia ja 

organisaation näkökulmasta taloudellisesti kestäviä” 

 

Kiitos mielenkiinnosta, hyvää kevättä! 

 

Henkilöstö HML Ikäihmisten asiakasohjaus, henkilöstö 


