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• Lyhytaikaishoito 

• Kehitysvammaisten 
asuminen 

• Päivä- ja 
toimintakeskukset 

• Neuvonta, palveluohjaus  ja 
palvelutarpeen arviointi 

• Etsivä- ja ennaltaehkäisevä työ 
• Muisti- ja kehitysvammaneuvola- sekä 

muistipoliklinikka 
• Omaishoito 
• Palveluseteli 
• Viestintä 

Jyväskylän kaupunki  
Vanhus- ja vammaispalvelut 

Kotona asumisen 
tukeminen 

palvelujohtaja Kati Kallimo 

Toimintakyvyn ja 
hyvinvoinnin edistäminen/ 

OIVA-keskus 
palvelujohtaja Pirkko 

Soidinmäki 

apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen 

Ympärivuorokautinen 
asuminen ja hoito 

palvelujohtaja Eeva-Liisa 
Saarman 

Vanhus- ja vammaispalvelut 
vastuualuejohtaja Sirkka Karhula 

 
Johdon 

tukipalvelut 
vastuualuejohtaja Anssi 

Niemelä  
 

Terveydenhuollon jaosto 

Työllisyysjaosto 

Yksilöasiainjaosto 

Perusturvalautakunta  

• Vanhus- ja vammaissosiaalityö 
• Henkilökohtaisen avun palveluohjaus ja 

neuvonta 
• SAS-työryhmä 
• Vanhus- ja vammaispalveluiden 

toimistotyö 
• Kehitysvammaisten palveluohjaus 

• Kotihoito 

• Palveluasuminen 

• Pitkäaikaishoito 

• Varahenkilöstö 

Lääkäripalvelut 
- Ylilääkäri  

Martti Aukee 



 
Viestintä 

Muistineuvola- 
ja muisti- 
poliklinikka 

Kehitys- 
vamma- 
neuvola 

Vanhus- ja 
vammais- 
palvelujen 
toimistotyö 
 

Henkilö- 
kohtaisen  
avun palvelu- 
ohjaus 
ja neuvonta 

 
Kehitys- 
vammaisten 
palvelu- 
ohjaus 
 
 

 
Selvitä-  
arvio- 
sijoita 
(SAS)-työryhmä 
 

 
Vanhus- ja 
vammais-  
sosiaalityö 
 
 

Jyväskylän kaupunki  
Vanhus- ja vammaispalvelut 

Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen/OIVA-keskus 
palvelujohtaja Pirkko Soidinmäki 

apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen 

Vanhus- ja vammaispalvelut 
vastuualuejohtaja 

Terveydenhuollon jaosto 

Työllisyysjaosto 

Yksilöasiainjaosto 

Perusturvalautakunta  

Sosiaali- ja toimistotyö 
palvelupäällikkö Sari Antila 

Palvelu- 
setelit 
 
Palveluntuot- 
taja yhteyshlö: 
Miia Autiomäki 

Etsivä- ja  
ennalta- 
ehkäisevä 
työ 

Keskitetty 
Palvelu- 
ohjaus 

Omais- 
hoito 
 

Neuvonta, ohjaus ja palvelutarpeen arviointi 
 

Varahenkilöstö 
palvelupäällikkö Arto Siniluhta 

 

1.1.2015 
seudullinen 

perhehoidon 
yksikkö = 1 

koordinaattori 

Erityisavustajat 



OIVA-keskuksen valmistelun taustaa 
• THL+ työryhmä, Matti Vanhasen hallitus II, 

terveydenhuoltolaki 1.5.2011 
• Jyväskylä: ”Uuden Sukupolven Organisaatio (USO) 

valmistelu 2010-2012  
ÆVanhus- ja vammaispalvelujen hyvinvointia ja terveyttä 

edistävät neuvontapalvelut, palveluohjaus ja 
palvelutarpeen arviointi keskitettiin palvelukeskukseen, 
jonka nimi on OIVA-keskus 

ÆOIVA-keskus käynnistettiin 1/ 2011 
– Toimintaa kehitetty käytännön työn ohella  

 

          

OIVA- KESKUS AUKAISI ”OVENSA” 2.1.2012 



20.2.2015 

Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen  
OIVA –keskus 

 
Yhdestä numerosta ja osoitteesta tietoa, ohjausta, neuvontaa, 

palvelutarpeen kartoitus ja palvelujen järjestäminen kaikille 
jyväskyläläisille 

 
 
 



 
 

OIVA tulee sanoista 
  

Omaiset 
Ikäihmiset 
Vammaiset 
Asiakkaat 



OIVA-keskus: 

          

  

OIVA-keskus 
Neuvonta ja 
palvelu- 
ohjaus 

Verkostoituminen 

Sosiaalityö 

Palveluasumine
n/ SAS-työ 

Omaishoito 

Muistipoli+ 
muistineuvola 

Vanhusneuvola 

Kehitysvamma- 
neuvola 

Henkilökohtiasen avun 
palveluohjaus ja neuvonta 

Etsivä- ja 
ennaltaehkäis
evä työ 

Toimistotyö 

 Vanhus- ja 
vammaispalvelut 

    

Liikkuvat palvelut  

Kotihoito/ 
palveluseteli 

Vammaisten 
palveluohjaus 
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Oiva-keskus koostuu 
moniammatillisista osaajista 



s 

 
 
 
 

Etsivä – ja ennaltaehkäisevä  
työ, palveluntarvearviointi, 

voimavarakartoitus 
KESKITETTY PALVELUOHJAUS 

neuvonta, 
palvelusuunnitelmat, 

asiakaspäätökset, 
perhehoidon koordinointi 

 
 

Keskitetty 
palveluohjaus 
/uudet asiakkaat 
        

Omaishoito  
 Ostopalvelut 

(OSPA): 
kotihoidon 
ostopalvelut ja 
palveluseteli, 
(valvonta)  

Vammaisten ja 
kehitysvammaisten 
palveluohjaus  

Muisti- 
Neuvola 
 

Vanhus- ja 
vammaissosiaalityö 
          

SAS 
 

Toimintakyvyn ja 
hyvinvoinnin 
edistäminen 

Kehitys-
vamma-
neuvola 

Muisti-
poliklinikka 
         

Erityisavustajat ja     
omaishoidon 

 tuen lähihoitajat            

Henkilökohtaisen 
avun palveluohjaus 
ja neuvonta  

Veteraanien 
sosiaalineuvonta ja 
veteraanityöntekijät  

Vammaispalvelulain 
mukaisiin päätöksiin 
liittyvä toimistotyö  
             

Asiakaspalvelu- 
piste  

    

OIVA  

14.8.2014 
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Yhteystiedot: 
 
Yhteydenotot 
arkisin 
klo 8-16, 
p. 014 266 1801 
 
Käynti- ja 
postiosoite: 
OIVA-keskus 
Keljon A-talo 
Keljonkatu 26 
 
http://www.jyvask
yla.fi/sote/ikaanty
vat/neuvonta 
 



OIVA-keskukseen voi ottaa 
yhteyttä 

 
• Yleisesti kotona selviytymiseen ja 

asumiseen liittyvissä asioissa 
• Ikääntyneiden ja vammaisten 

sosiaalipalveluiden ja -etuuksien 
hakemiseen liittyvän neuvonnan 
tarpeessa 

• Muissa vanhus- ja 
vammaispalveluihin liittyvissä asioissa 
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MATALANKYNNYKSEN PALVELUOHJAUS 
 
 
Neuvontaa ja ohjausta puhelimitse 
  
Kasvokkain kohtaaminen 
 - OIVA – keskuksessa, Keljonkatu 26 
 
Palvelutarpeen arviointikäynti 

 



Palvelutarpeen arviointikäynti 

Kaiken lähtökohta palvelujen aloittamiselle on 
palvelutarpeen arviointikäynti (kotikäynti, hoitopalaveri 
osastolla tai sairaalassa). 
Palvelutarpeen arviointikäynnillä palveluohjaaja arvioi 
asiakkaan palvelujen tarpeen yhteistyössä asiakkaan, 
hänen omaistensa sekä yhteistyötahojen kanssa 
huomioiden asiakkaan omat voimavarat ja tahto. 
Suunnitellaan asiakkaalle tarkoituksenmukaiset palvelut 
oikeaan aikaan, ”räätälöidään palapeli”. Palvelut voi 
tuottaa 3. sektori, yksityinen palveluntuottaja, kunta jne. tai 
kaikki yhdessä suunnitellusti. 
 



Esimerkkinä asiakkaan räätälöity 
palapeli 
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Yksilökohtaisen palveluohjauksen 
prosessi 
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Asiakkaiden ohjautuminen 

Palvelutarpeen arviointi 

Palvelujen suunnittelu ja järjestäminen 

Palvelujen toteutumisen seuranta 

Palvelujen tarpeenmukainen 
uudelleentarkastelu 



PALVELUOHJAUS 
KOROSTAA YHTEISTYÖN 

JA VASTUUN 
JATKUVUUTTA 

PALVELUOHJAAJA 
SEURAA ETTÄ ASIAKAS 
SAA SOVITUT PALVELUT 

SEKÄ SITÄ, ETTÄ NE 
TOTEUTUVAT 

SUUNNITELLUSTI 

PALVELUJEN SEURANTA 
KUULUU OLENNAISENA 

OSANA 
PALVELUOHJAUKSEEN 
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Palveluohjauksen tavoitteena 
 
Kuntalaisten tasavertainen kohtelu koko 
toiminta-alueella 
 
Palvelutarpeen arvioinnin määräajat 
toteutuvat 
 
Asiakkaat saavat tarpeiden mukaiset palvelut 
oikeaan aikaan 
 
Asiakasmaksuilla samat perusteet koko 
alueella 
 
Palveluiden piiriin tulon kriteerit toteutuvat 
 



Yksiköt eivät valitse asiakkaitaan 
 
Tietoisuus palveluista (julkisista ja yksityisistä) lisääntyy 
    Æ ei tarvitse tuntea organisaatiota 
 
Toiminnan tehostaminen ja päällekkäisyyksien karsiminen 
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Palveluohjauksen puheluiden 
määrä vuonna 2014 

Kontaktien määrä yhteensä oli 11 292 
 
Puhelun jatkot: 
- Kotikäynti           1426 
- Asiakas ottaa yhteyttä kotihoidon alueelle  406 
- Ohjaus Oivan muuhun tiimiin     1825 
- Ohjaus yksityisiin palveluihin      236 
- Ohjaus 3 sektorin palveluihin      47 
- Yleinen ohjaus ja neuvonta      6672 
- Turvapalvelu           306 
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- Ateriapalvelu           461 
- Kauppapalvelu          68 
- Avustaja hankinta        2 
- Ohjaus sosiaalityöhön        70 
- Ohjaus toimistotyöhön       16 

 
Asiakastyytyväisyys puhelinkontaktiin: 
- vastaajien määrä 10 085 
- keskiarvo oli 4,29 

 
Yhden puhelun keston keskiarvo oli 4,53 min 
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Kotikäyntejä oli yhteensä 1032. 
Kotikäyntien jatkot: 
- Kotihoidon asiakkuus   327 
- Vammaispalvelun asiakas  18 
- Omaishoidontuki     34 
- Yksityiset palvelut    216 
- Päivätoiminta  - asiakas   53 
- Vuokra – asuntohakemus  30 
- Ohjaus ja neuvonta,  
ei tarvetta palveluihin    369 
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Palveluohjauksen kotikäyntitilastot  
vuodelta 2014 



- Turvapuhelin      167 
- Ateriapalvelu     135 
- Kauppapalvelu     55 
- Lääkekello      2 
- Avustaja hankinta   2 
- Työnantaja tehtävät avus. 2 
- Palveluseteli      50 

 
Asiakastyytyväisyys kotikäyntiin: 
- vastaajien määrä oli 1012  
- keskiarvo oli 4,44 
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Kuka otti yhteyttä 
(vastaajien määrä oli 11 292) 
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”IHMINEN 
IHMISELLE” 



Lean-matka Saarikan 
palveluohjauksessa 

 

Lean-pilotin ohjausryhmä 8.10.2015  

 



Saarikan palveluohjaustoiminnan  
Lean-kehittämistyö 

• Lean-seminaari 10.9.2015 toimi kick off  –tilaisuutena lean-pilotin 
alkamiselle. 

• Etsimme Saarikan omaa lean-mallia eli mitä lean tarkoittaa juuri meillä. 

• Kehittämistyötä viedään eteenpäin työryhmän ja ohjausryhmän avulla.  

• Tukena Keski-Suomen Sote 2020 –hankkeen mahdollistama lean-
sparraus seminaarin kouluttajalta puhelimitse (Manu Heikura / Lean5 
Europe Oy).  



Työryhmän työskentely 
Kokoontumiset 1 - 3 



Tästä lähdettiin liikkeelle: TR 1 

• Määritelty, mistä asiakkaan palveluohjauspolku alkaa ja mihin se 
päättyy. 

• Määritelty, mistä asiakasarvo muodostuu. 
• Lean toiminnassa arvoksi määritellään lähtökohtaisesti sellainen 

toiminta/asiat, josta asiakas hyötyy, josta hän olisi esimerkiksi 
valmis maksamaan. 

• Avainkysymys: Mikä on hyödyllistä asiakkaamme näkökulmasta? 
• Aloitettu nykytilan kuvaaminen.  

 



Asiakaspolun kuvaaminen post-it lapuilla 
(arvovirtakuvaus) 

• Kokonaiskuvan visualisointi 
• Tarkoituksena ymmärtää 

asiakkaan prosesseja, tarpeita ja 
liikkumista  

• Vihreä = arvoa lisäävä toiminta 
• Keltainen = aputoiminta 
• Punainen = hukka 
 



Ensimmäisessä työryhmän kokoontumisessa 
työstetty arvovirtakuvaus  

Asiakasnäkökulman 
löytäminen ei ole aivan helppoa 
– se vaatii paneutumista. 



Ensimmäisen Lean-sparrauksen jälkeen näytti  
hieman selkeämmältä 

Liimalaput on ryhmitelty 
kronologisesti eteneviksi: 
vasemmalta oikealle ja 
uimaradalta toiselle niin, että 
asiat seuraavat loogisesti 
toisiaan. Liimalappujen 
teksteissä on pyritty kuvaamaan 
toimintaa. 



TR 2 ja 3 

• Työstetty edelleen arvovirtakuvausta nykytilanteesta.  
• Työ rajattu käsittelemään kotihoidon palveluita; tarkastelussa 

kiireellinen ja ei-kiireellinen palvelun tarve. 
• Ryhmäläiset ovat välitehtävänään pohtineet eniten rasittavia asioita 

työssään tällä hetkellä käyttäen kalanruoto-/syy-seurauskaaviota tai      
5 x Miksi? –tekniikkaa. 

• Toiminnan pilkkominen osiin oikeassa järjestyksessä ei olekaan kovin 
helppoa! Lisäksi se vie paljon aikaa. 
 
 
 



Toisen lean-sparrauksen antia: 

• Työn rajaaminen edelleen esillä! 

• Poistetaan kuvauksesta ylimääräiset  
”uimaradat”. 

• Kirkastetaan ajatusta siitä, mikä on 
virtausyksikkö meidän kuvauksessa. 

• Kuvataan toimintotaso lapuille. 

• Kriittinen suhtautuminen vihreisiin 
liimalappuihin. 

• Määritellään erikseen ne osa-alueet 
(”mysteerit”), jotka pitäisi laputtaa 
omiksi kuvauksiksi. 

• Aikojen/keston arviointi jatkossa 
kaikkiin lappuihin. 

• Vaihtoehtoisia käsittelypolkuja voisi 
jättää pois. 

• Arvovirtakuvauksen vieminen 
Excel-pohjaan. 
 



Ensimmäinen versio arvovirtakuvauksesta TR 2 jälkeen Excel-pohjassa 



Lean-sparrauksen myötä syntyneitä huomioita 

• Erotettu kotihoidon palvelutarvetta kuvaava polku erilleen tukipalvelun 
tarvetta kuvaavasta polusta. 

• Tukipalveluille syytä tehdä oma arvovirtakuvauksensa liimalapputekniikalla. 

• Kotihoidosta eri kuvaukset kiireellisestä ja ei-kiireellisestä palvelutarpeesta. 
• Pienempää kokonaisuutta helpompi käsitellä, päästään selvemmin kiinni ”oikeaan” 

toimintaan. 

• Kaikkien lappujen läpikäynti asiakkaan/omaisen näkökulmasta. 

• Huomiot, jotka eivät ole prosessin vaiheita, on kerätty erilleen. 
 



Uudet kuvaukset Excel-ohjelmalla 
Ei-kiireellinen kotihoidon palvelutarve

Kotikäynti / 
hoitoneuvottelu 
= 1. palvelu-
tarpeen arviointi

Palvelutarpeen 
uudelleen 
arviointi 
asiakkaan 

Asiakkaan tilap. 
kotihoidon 
palvelutarve 
päättyy.

Asiakas

Asiakas soittaa 
väärälle palvelu- 
ohjaajalle.

Asiakas ottaa 
yhteyttä oikeaan 
palv.ohj.

As. palv.tarv. 
arvioidaan kotik. 
tai hoitoneuv.

Asiakkaalle 
suunniteltu 
palvelu alkaa.

Asiakas saa 
palveluaan 
koskevaa 
lisätietoa 1. 

Asiakas on 
tilapäisen 
kotihoidon 
piirissä max. 1 

Asiakkaan 
palvelutarpeen 
uud. arviointi 
viivästyy.

As. osallistuu 
palv.tarp. 
uudelleen 
arviointiin.

Asiakkaan tilap. 
kotih. palvelu 
muuttuu 
säännölliseksi.

Asiakas 
osallistuu 
pahosun 
tekemiseen.

As. saa päätök-
sellä tiedon 
palvelun 
hinnasta.

5 min (30 min)

Omaiset / 
läheiset

Omaiset 
osallistuvat 
hoitoneuvotte-
luun.

Omaisia 
ohjataan 
täyttämään tarv. 
paperiset 

Omaiset osallis-
tuvat pahosun 
tekemiseen, 
mikäli mahd.

Omainen täyttää 
tuloselvityslo-
makkeen.
X min

Palvelu-
ohjaaja

Po sopii tapaami-
sen asiakkaan 
kanssa.

Po tutustuu 
asiakkaan 
tietoihin ennen 
tapaamista.

Po kutsuu 
omaiset mukaan 
hoitoneuvotte-
luun.

Po kutsuu tarv. 
kotihoidon 
edustajan 
mukaan.

Po siirtyy 
paikasta toiseen 
tavatakseen 
asiakkaan.

Po arvioi 
asiakkaan 
palvelutarpeen 
haast. + havain.

Po täyttää as. 
puolesta tarv. 
Saarikan paperi-
set hakemukset.

Po kirjoittaa 
tiedonsiirtolom. 
(sähk.läh.) 
kotihoitoon.

Po selvittää, 
kenelle lähete 
osoitetaan.

Po. odottaa 
vastauksia 
yhteydenottoihi
n kotihoidosta.

Po kirjaa Pega-
sokseen asiakas-
tapaamisen ja 
palv.tarp.arv.

Po kirjaa 
Pegasos-viestin 
uudesta 
asiakkaasta 

Po tekee asiak-
kaalle palvelu-
päätöksen ja 
postittaa sen.

Po saa tiedon 
uudesta sään. as. 
Pegasoksen 
kautta.

Po tiedottaa 
tuloselvittäjää 
uudesta 
asiakkaasta.

Po tekee maksu-
päätöksen koti-
hoidosta ja 
postittaa sen.

10 - 15 min 20 - 30 min 10 - 15 min 10 min 15 - 75 min 1,5 - 2,5 tuntia sis. ed. 45 - 60 min 5 - 15 min 30 - 120 min 60 - 90 min 15 min 45 min 5 min 5 min 15 min
Po tekee 
asiakkaalle 
tiettyjä 
arviointeja.

Po täyttää as. 
puolesta tarv. 
Kelan paperiset 
hakemukset.

Kotihoito

Lähete uudesta 
asiakkaasta 
"rekisteröidään"
.

Läheteasian 
käsittely 
kotihoidossa 
alkaa.

Asiakkaalle 
avataan 
asiakkuus 
Pegasokseen.

Asiakkaalle 
avataan 
asiakkuus 
eHoivaan.

Asiakkaalle 
nimetään 
eHoivaan 
omahoitaja.

Kotihoidon 
työntekijä 
valmistautuu 1. 
kotikäyntiin.

Kotihoidon 
työntekijä tekee 
1. kotikäynnin 
asiakkaan luona.

Asiakkaan 
palvelumäärää 
arvioidaan.

Kotihoidon 
palvelutarpeen-
arvioijan tekemä 
uusi arviointi.

Palvelutarpeen 
arvioija tekee as. 
tarvittavat 
arvioinnit.

Palvelutarp.arv. 
kutsuu asiakkaan 
omaisen teke-
mään pahosua.

Palvelutarp. arv. 
tekee 
asiakkaalle 
pahosun 

Palvelutarp.arv. 
kirjaa pahosun 
Pegasokseen 
toimistolla.

X aika 10 min 10 min 5 - 15 min 5 - 10 min 30 min 15 min 45 - 60 min, sis. arvioinnit 10 min 1-2 h 15-60 min,

Asiakkuus 
uloskirjataan 
Pegasoksesta.

Asiakkuus 
uloskirjataan 
eHoivasta.

5 min 5 min

Tuloselvittäjä

Tuloselv. läh. 
tuloselvityslom. 
asiakkaalle tai 
yht.hlölle.

Ellei lomake 
palaudu määrä-
aik. selvitys 
viranom.teitse.

Tuloselv. kirjaa 
tulotiedot 
Pegasokseen.

Tuloselv. lähet-
tää lomakkeet ja 
liitteet sisä-
postissa po:lle.

10 min 30 min - 2 vk 10 - 30 min 10 min
Ne tulotiedot, 
joihin ei löydy 
liitteitä, tarkist. 
viranom.teitse.



Kiireellinen kotihoidon palvelutarve

Palvelutarpeen 
uudelleen arvi-
ointi asiakkaan 
kotona.

Asiakkaan tilap. 
kotihoidon 
palvelutarve 
päättyy.

Asiakas

Asiakas soittaa 
väärälle palvelu- 
ohjaajalle.

Asiakas ottaa 
yhteyttä oikeaan 
palv.ohj.

Asiakkaalle 
suunniteltu 
palvelu alkaa.

As. saa palve-
luaan koskevaa 
lisätietoa 1. 
kotikäynnillä.

Asiakas on 
tilapäisen 
kotihoidon 
piirissä max. 1 
kk:n ajan.

Asiakas 
osallistuu 
palvelutarpeens
a uudelleen 
arviointiin.

Asiakkaan tilap. 
kotih. palvelu 
muuttuu 
säännölliseksi.

Asiakas 
osallistuu 
pahosun 
tekemiseen.

As. saa päätök-
sellä tiedon 
palvelun 
hinnasta.

5 min (30 min)

Omaiset / 
läheiset

Omaiset osallis-
tuvat pahosun 
tekemiseen, 
mikäli mahd.

Omainen täyttää 
tuloselvityslo-
makkeen.
x min

Palvelu-
ohjaaja

Po sopii 
palvelun 
alotitamisen 
asiakkaan 
kanssa.

Po ottaa 
välittömästi 
yhteyttä as. 
kotihoitoalueell
e

Po ottaa 
yhteyttä väärään 
työntekijään.

Po selvittään 
asiakkaan 
taustatietoja. 

Po laittaa 
as.asiasta Peg.-
postin koti-
hoitoon.

Po tekee asiak-
kaalle palvelu-
päätöksen ja 
postittaa sen.

Palveluohjaajan 
mahd. kotikäynti 
asiakkaan luona.

Po kirjaa käynnin 
Pegasokseen

Po saa tiedon 
uudesta sään. as. 
Pegasoksen 
kautta.

Po tekee maksu-
päätöksen koti-
hoidosta ja 
postittaa sen.

10 - 15 min 5 min 5 min 20 - 30 min 10 min 45 min 1 - 2 h 30 - 45 min 10 min 15 min

Po:n 
yhteydenottoon 
ei vastata.

Po tiedottaa 
tuloselvittäjää 
uudesta 
asiakkaasta.

5 min

Kotihoito

Käynnit sovitaan 
heti sen työnt. 
kanssa kenet 
tavoitetaan.

Kiireel. käynnit 
kirj. heti 
eHoivan päivän 
työlistaan / 
pap.tuloste

Kotihoidon 
työntekijä 
valmistautuu 1. 
kotikäyntiin.

Kotihoidon 
työntekijä tekee 
1. kotikäynnin 
asiakkaan luona.

As. avataan Peg. 
vireillä olevana 
pahosuna + pv 
suunnit.työt.

Tiedot avaava 
työnt. laittaa Peg-
postin po:lle 
palvelup. varten.

Asiakkaalle 
suunniteltua 
palvelumäärää 
arvioidaan.

Kotihoidon 
palvelutarpeen-
arvioijan tekemä 
uusi arviointi.

Palvelutarp.arv. 
kutsuu asiakkaan 
omaisen teke-
mään pahosua.

Palvelutarp. arv. 
tekee 
asiakkaalle 
pahosun 
yhdessä as. 

Palvelutarp.arv. 
kirjaa pahosun 
Pegasokseen 
toimistolla.

5 - 15 min 10 min 5 - 10 min 30 min 15 min 5 min 15 min 45 - 60 min 10 min 1 - 2 h 15 - 60 min

Tieto uudesta 
as.käynnistä  
kirjataan 
Pegasokseen

Palvelutarpeen 
arvioija tekee as. 
tarvittavat 
arvioinnit.

Asiakkuus 
uloskirjataan 
Pegasoksesta.

Asiakkuus 
uloskirjataan 
eHoivasta.

10 min 5 min 5 min

Tuloselvittäjä

Tuloselv. läh. 
tuloselvityslom. 
asiakkaalle tai 
yht.hlölle.

Ellei lomake 
palaudu määrä-
aik. selvitys 
viranom.teitse.

Tuloselv. kirjaa 
tulotiedot 
Pegasokseen.

Tuloselv. lähet-
tää lomakkeet ja 
liitteet sisä-
postissa po:lle.

10  min 30 min - 2 vk 10 - 30 min 10 min
Ne tulotiedot, 
joihin ei löydy 
liitteitä, tarkist. 
viranom.teitse.



Pohdittavaksi jatkossa 

• Työskentelyn aikana esiin nousseita huomioita: 
9 epäselvyydet vastuunjaossa 

9 vaikeudet tavoittaa Saarikan sisäisiä yhteistyötahoja 

9 työskentelytavat eroavat Saarikan sisällä 

9 palvelutarpeenarvioijien työhön ei varata aina riittävästi aikaa 

9 paljon keskeneräisiä töitä, joiden kiireellisyysjärjestys hukkuu 

 



Työryhmän työskentely 
Mitä tästä eteenpäin? 



Ohjausryhmän 
jälkeen työtä 

jatketaan 

TAHTOTILAN 
ARVOVIRTA-

KUVAUKSELLA 



Innovaation välineenä valkoinen tyhjä pohja, 
jossa vain ”uimaradat” valmiina 



Kokoontumiset 
jatkossa? 

Ohjausryhmälle on 
sovittu yksi lisäkerta 
25.11. ja työryhmällä  

on myös mahdollisuus 
yhteen lisä-

kokoontumiseen. 

vk 37 • To 10.9. Lean-koulutus henkilöstölle 

vk 38 • Ma 14.9. työryhmän 1. kokoontuminen (TR 1)  

vk 39 • Ti 22.9. TR 2 

vk 41 
• Ti 6.10. TR 3 
• To 8.10. ohjausryhmän 1. kokoontuminen (OR 1) 

vk 43 • Ti 20.10. TR 4 

vk 44 • Ma 26.10. TR 5 

vk 45 • To 5.11. OR 2 

vk 46 • Ti 10.11. TR 6 



Yhteenveto 
Ajatuksia kehittämishankkeesta ja  

työryhmän osallistumisesta 



HUIKEA ALKU!! 

• Työryhmässä on vallinnut innostunut ja mukava 
ilmapiiri! Työskentely on koettu mielenkiintoiseksi. 

• Osallistuminen on ollut erittäin aktiivista! 
• Ryhmäläisten oma arvio osallistumisestaan 

työskentelyyn asteikolla 1 – 5 on ollut 3,6. 
• Väki on motivoitunut kehittämään työtään! 
• Työryhmän jäsenten oma arvio motivaatiostaan 

asteikolla 1-5 on samoin 3,6. 
 
 



JATKUVA PARANTAMINEN JA 
OSAAMISEN 

KEHITTÄMINEN 

• Työtyytyväisyys kasvaa, kun pääsee 
itse vaikuttamaan omaan työhönsä! 

• Organisaation osaaminen kasvaa! 



ASIAKAS ON YKKÖNEN: 
teemme kaikki töitä  

asiakasta varten! 

Yhteistyöllä ja 
yhteisellä asenteella 

parannetaan 
työskentelyn laatua! 



AIKA ON 
RESURSSI 

TYÖSSÄMME! 

• Vähäseltäkin 
tuntuvan hukan 

poistaminen 
vapauttaa aikaa 

muuhun 
työskentelyyn. 

 



10.11.2015 

PALVELUOHJAUS  



TILANNEKUVA  
Palveluohjauksen näkökulmasta 
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Yksilökohtainen palveluohjaus  Neuvonta/ ohjaus  

      palveluohjaus  

Palveluohjaus työotteena  

Palveluissa 
ohjautuminen  

Palveluohjaus 

   Palveluihin ohjaus/ 
palveluneuvonta  

Self Management Care management 

Itsenäisesti asioiva  Pienellä tuella toimentuleva  

Kohdeasiakas  Kuluttaja-asiakas  

  
  
  
  
  
 T

ie
d

o
n

 h
a

n
k

in
ta

 i
ts

e
p

a
lv

e
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n
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Case Management 

Erityistä tukea tarvitseva  

Palveluasiakas  

Omatoimimatkailija Pakettimatkalaiset Yksilöllisesti räätälöidyt matkat 

Yleinen palveluohjaus Voimavarakeskeinen palveluohjaus Intensiivinen palveluohjaus 

Rutiinipalvelu Standardipalvelu Asiakaskohtainen palvelu 

Käyttäjäsuhde  Asiointisuhde Yksilöllinen suhde 

Vaivaton pikapalvelu Joustava yhtenäispalvelu Kohdennettu erikoispalvelu P
A

LV
E

L
U

N
 T

A
R

V
E

  

10%-20% 80 - 90% 
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         2011  

”Totaalinen pysähdys”   
oireet rajut, 

väsymys ennen kokematon”  
 

”Tuli  yksinäisyys, sellaisen 

yksinäisyys, joka on tyhjyyttä, 

kauhua ja hajoamisen pelkoa. Mutta 

myös kuoleman.” 

EI MASENNUSTA  

 

2011-2015 sairauslomapäiviä 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjotaan TK:sta diagnoosiksi 

masennusta. 

  

Asiakas ei koe masennusta ja  

pyytää lähetettä sisätautien polille  

TK TK TK TK TK TK 

TK TK TK TK TK 

TK TK TK TK TK 

TK TK TK TK TK 

TK TK TK TK TK 

TK TK TK TK TK 

TK 

TK 

TK 

TK 

TK 

Laiska, turhan valittaja? 

 

psyykkinen kipu, voimattomuuden tunne, häpeä, 

syyllisyys, hämmennys, pelko, pettymys, turhautuminen, 

viha, uupumus 
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Sisätautien 

poliklinikka  
 

 

 

Endokrinologi

+  

sairaanhoitaja 

Naistentautien 

poliklinikka 

Keuhkosairauksien 

poliklinikka 

Päivystys-

poliklinikka   

Syöpätautien  

poliklinikka 

Kuntoutustutkimus  

poliklinikka 

Korva- kurkku- 

nenä poliklinikka 

DG + Lausunto 

lääkitys 

Uniapnea ja astma 

Unihoitaja, astmahoitaja, lääkäri   

Psykiatrian  poliklinikka 
Ei asiakkuutta 

arvion jälkeen 

Osastohoitopäiviä 

DG + Lausunto 

lääkitys 

DG + Lausunto 

lääkitys 

DG + Lausunto 

lääkitys 

DG + Lausunto 

lääkitys 

DG + Lausunto 

lääkitys 

ESH 
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Terveydenhuolto 

  

TE-palvelut 

Valitukset, Hallinto-oikeuden käsittelyt, oikaisuvaatimukset  

 

Yksityinen 

hammashuolto Julkinen hammashuolto 

tarjoaa palveluseteliä 

yksityiselle  

Sosiaalitoimi  

Toimeentulotuesta ei makseta yksityistä 

hammashuoltoa ilman lääkärin lausuntoa  

KELA  

Odotus 

julkiseen 4kk  

YAJ: Toimeentulotuella ei voi 

kattaa puutteellista 

terveydenhuoltoa 

Palveluseteli ei kata 

hammashuoltoa kokonaan,  

loppu ei hyväksyttävä TTT meno  

2 asiaa 

hallinto-

oikeudessa  

4 hammasta 

poistettava  

Lapsi täyttää 18-vuotta  

Ammatillinen-

kuntoutus 

Löytää itse 

työkokeilupaikan  

TE-toimisto:  

Vaikeasti 

työllistyvä  

Lyhyt Palkkatukityö   

Karenssi 

uhkaa TYP 

Hakee KELAN 

ammatillinen 

kuntoutustarve-

selvitykseen 

TTT otetaan asumismenoista huomion 

vain puolet, koska asuu täysi-ikäistyneen 

lapsensa kanssa  

 Et voi saada Kelan järjestämää kuntoutusta, 

koska työ- tai opiskelukykysi ja 

ansiomahdollisuutesi eivät ole olennaisesti 

heikentyneet eikä niiden arvioida lähivuosina 

olennaisesti heikentyvän.  

Vuokrarästit 

Edellytetään 

edunvalvontaa, 

joulukuun 

vuorkran 

maksua  

sekä 

työkokeilu-

paikan 

löytämistä  

6 

KELA perii takaisin liikaa maksettua etuutta 

Velkaa  

Toivoo 

verkosto-

palaveria  

03/13 

Verkosto-

palaveri 

01/15 
Lapsi muuttaa kotoa  

Asuu liian isossa asunnossa, 

Edellytetään muuttoa 

pienempään  

Uhataan häädöllä 

KELA korvauksia 

Yksityisestä 

lääkäripalveluista  

Asumistuki 

KELA korvaukset lääkkeistä 

Ehkäisevä 

TTT Täydentävä 

TTT  

TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT 

TMT TMT TMT TMT TMT TMT TMT TMT TMT 

ESH 
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Tutkintotieto viipyy 

  

työkokei

lupaikka 

TMT 

Apteekki 

36-48 lääkemääräystä 

Lausuntoa ei 

voida tehdä 
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ASIAKASTYÖSSÄ TÄRKEÄÄ: 
- Yksilöllisten tarpeiden 
huomioiminen 
- Asiakkaan kokonais-
tilanteen ja voimavarojen 
hahmottaminen 
- Asiakkaan kohtaaminen 
- Asiakkaan tunteminen 
- Kuntouttava työote 
- Tiimi- ja verkostotyö 
- Itsenäinen työskentely 
- Selkeä vastuunjako 
- Sopiva määrä asiakkaita 
- Kotikäynnit 
- Asiakkaalla paikka, johon 
soittaa/tulla käymään 
pienissäkin asioissa 
- Kun palvelut saman ”katon 
alla” ja tutut työntekijät, 
yhteistyö paranee 
 
 

 
KEHITTÄMISTARPEITA: 
- Asiakkaan vastuuttaminen 
-Moniammatillinen yhteistyö 
- Sosiaali- ja terveyden-
huollon yhteistyö 
- Sosiaalialan työntekijöitä/ 
palveluohjaajia terveyden-
huoltoon/rajapinnoille 
- Työnkuvan ja asiakas-
määrän rajaaminen, 
päällekkäisyydet pois 
- Työnkuvan selkiyttäminen 
- Tiedon kulku 
- Palveluvaihtoehtojen ja 
lainsäädännön tuntemus 
- Kirjaaminen, tilastointi, 
tietojärjestelmät ja asiakas-
ohjeistus yhtenäisemmäksi 
- Tietyt tehtävät muille 
ammattiryhmille (sihteerit) 

Palveluohjauskyselyn 2015 aineistosta/ Mari Rantamäki  


