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Yhtenäisen asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallin kehittäminen. Työpajat 2021

2. Työpaja 31.3 klo 12.30-15.30 (avoin työpaja)

▪ Keskitetyn alueellisen asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallin hyviä käytäntöjä.

6. Työpaja 2.6 klo 12.30-15.30

▪ Asiakas- ja palveluohjauksesta palveluntarpeen arviointiin

- Pirkanmaa ikäneuvo, Keski-Suomen malli

- RAI palveluntarpeen tukena

▪ HYTE näkökulma ikääntyneiden palveluissa

- Palvelutarpeen arvioinnin kehittämisen tarpeiden tunnistaminen

▪ Ikäihmisen hyvinvoinnin osa-alueet
7.Työpaja 16.6 klo 12.30-15.30
3. Työpaja 21.4 klo 12.30-15.30 (kehittämiseen valmentavat työpajat kunnittain/alueittain)

▪ Hyvinvointialueen yhtenäinen asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallin tarkastelua
▪ Hyvinvointi- ja palveluverkostot asiakas- ja palveluohjauksen tukena
▪ Hyvinvointi- ja palveluverkoston tarkastelua HYTE näkökulmasta
4. Työpaja 5.5 klo 12.30-15.30

▪

Asiakaslähtöisten hyvinvointi- ja palveluverkostojen luominen

▪

Asiakkaan ja omaisen näkökulma asiakas- ja palveluohjauksesta

▪

Asiakas- ja palveluohjauksen kehittämisen tarpeiden tunnistaminen

5. Työpaja 19.5 klo 12.30-15.30

▪ Asiakaslähtöinen asiakas- ja palveluohjaus
- Asiakaslähtöisen asiakas- ja palveluohjauksen kehittäminen
- Digiratkaisut asiakas- ja palveluohjauksen tukena

▪ Kunta- ja aluekohtaiset esittelyt/yhteenvedot kevään työskentelystä
▪ Yhtenäisen asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallin pilotointien suunnittelua

8. Työpaja 18.8 klo 12.30-15.30

▪ Pilotoinnit alkavat, sis. digipalvelupilotit (mm. omaolo, arkikuntoutuminen etänä,
toiminnanohjausjärjestelmä, muut etäratkaisut)

9. Työpaja, loka-marraskuu

▪ Missä mennään piloteissa

10. Työpaja, joulukuu

▪

Hyvinvointialueen yhtenäinen asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli
”IKÄPOP”

Tulevaisuuden sotekeskus
Ikäohjelma

HYTE, osallisuus, KAAPO
3

1

Yhtenäinen asiakas- ja palveluohjauksen
toimintamalli
Painopisteenä hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista
tukeva asiakas- ja palveluohjaus ennen säännöllisiä palveluja.

Yhtenäinen asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli
✓

Hyvinvointi- ja palveluverkostot

✓

Asiakas- ja palveluohjaus

✓

Palvelutarpeen arviointi

Tavoitteena vähentää/siirtää säännöllisten
palvelujen tarvetta
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Tavoitteet

Hyvinvointi – ja
palveluverkostot
Palveluita järjestäessä
huomioidaan asiakkaiden
yksilölliset tarpeet sekä
vahvistetaan osallisuutta
ja omasta terveydestä ja
hyvinvoinnista
huolehtimista.
Luodaan uusia,
monipuolisia ja laajenevia
ratkaisuja
ennaltaehkäiseviin
palveluihin.
Keskeisten
asiakaspolkujen
määrittely (esim.
muistiasiakkaan polku)

Asiakas- ja
palveluohjaus

Palvelutarpeen arviointi

Otetaan käyttöön keskitetty
palveluohjauksen ja neuvonnan toimintamalli
(KAAPO).

Määritellään RAI-arvioinnin käyttö
palveluohjauksessa

Luodaan ammattilaisten kehittämä ja
toteuttama palveluohjausmalli, johon liittyy
sotepalvelujen lisäksi muutakin
yhdyspintatoimintaa (järjestöt, srk, kunta).
Sisältää omaolopilotin.
Digitalisaatio palveluohjauksessa; asiakkaille
otetaan käyttöön uusia yhteydenotto- ja
sähköisen asioinnin kanavia (omaolo).
Selvitetään mahdollisuudet ammattilaisten
työvälineet asiakkuuden- ja tuotannon
hallintaan (toiminnanohjausjärjestelmä).
Asiakas- ja palveluohjauksen
voimavaralähtöisen ja –
verkostotyöosaamisen vahvistaminen

Määritellään yhdessä
palvelustrategiatyön kanssa yhteiset
hoidon ja palvelujen saamisen perusteet.
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Ikäihmisen hyvinvointi- ja
palveluverkostot

Etsivä vanhustyö
Arkikuntoutus/-avustajat
Arkikuntoutuminen
Omais- ja muistikahvilat,
olohuoneet

Ystäväpiiri

Siivous- ja kauppapalvelut,
pihanhoito
Kirjasto-, kulttuuri- ja
liikuntapalvelut
Liikuntaneuvonta
Voitas

Kansalaisopisto
Ikäihmisten neuvola,
terveystarkastukset
Hehkot
Elintapaohjaus/-ryhmät

Kodinmuutostyöt
apuvälinarviot
Ikäystävällinen elinympäristö
Koti TV, omaolo, sähköinen
asiointi

Muistipolku

Ennen
säännöllisiä
palveluja

Säännölliset
palvelut
Asiakas- ja
palveluohjaus

Palvelutarpeen
arviointi

Raskaisiin palveluihin
siirtyminen
Intensiivinen
ohjaus
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Ikäihmisen
hyvinvointiin
vaikuttavia
tekijöitä

Taloudellinen
toimeentulo

Elintavat ja
terveyskäyttäytyminen

Työ

Ihmissuhteet,
osallisuus ja
elämänmuutokset

Asuminen ja
elinympäristö
Toimiva arki

Opiskelu

Vapaa-aika
Palvelut

Yhteiskunta, arvot ja
vaikuttaminen

Mielen hyvinvointi ja
fyysinen terveys

Ennen
säännöllisiä
palveluja

Säännölliset
palvelut
Asiakas- ja
palveluohjaus

Palvelutarpeen
arviointi

Raskaisiin palveluihin
siirtyminen
Intensiivinen
ohjaus
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Ikäihmisen hyvinvointija palveluverkoston
toimijat

Asiakkaat, omaiset, läheiset
Kuntalaiset, kokemustoimijat
Järjestöt, yhdistykset ja vapaaehtoistoimijat
Seurakunta
Liikuntapalvelut
Ympäristöpalvelut
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
Sote-palvelut

Ennen
säännöllisiä
palveluja

Säännölliset
palvelut
Asiakas- ja
palveluohjaus

Palvelutarpeen
arviointi

Raskaisiin palveluihin
siirtyminen
Intensiivinen
ohjaus
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Hankekumppanit

Ennen
säännöllisiä
palveluja

Säännölliset
palvelut
Asiakas- ja
palveluohjaus

Palvelutarpeen
arviointi

Raskaisiin palveluihin
siirtyminen
Intensiivinen
ohjaus
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Hankekumppanit

Ennen
säännöllisiä
palveluja

Säännölliset
palvelut
Asiakas- ja
palveluohjaus

Palvelutarpeen
arviointi

Raskaisiin palveluihin
siirtyminen
Intensiivinen
ohjaus
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Yhtenäinen asiakas- ja palveluohjauksen
toimintamalli

Hyvinvointi – ja palveluverkostot
Jos
neuvonta/ohjaus
ei ole riittävä,
ohjataan
palvelutarpeen
arviointiin

Yksi numero, yksi
”luukku”
Chat, puhelin,
lähipalvelupisteet,
omaolo

Ikääntynyt tai hänen
omaisensa/läheinen
ottaa yhteyttä

Asiakas- ja palveluohjaus
Neuvonnasta ohjaukseen
”IKÄPOP”

Palvelutarpeen
arviointi

RAI

Kiitos

https://blogi.thl.fi/palvelukokonaisuudet-ja-ketjutrakentavat-sote-integraation/
https://www.julkari.fi/handle/10024/140708

https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/muuttuvat-vanhuspalvelut/keskitetty-neuvonta-jaasiakasohjaus
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/neuvonnan-jaasiakasohjauksen-toimintayksikkokysely-kaapohttps://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kehitetaanikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-ikaisten-omaishoitoa-i-o-/i-otyopajat-2017/keskitetty-asiakas-ja-palveluohjaus

