Keski-Suomen KAAPO-malli
Jatkokehittäminen hankkeen jälkeen

MAAKUNNALLISEN NEUVONNAN JA
ASIAKASOHJAUKSEN VAHVUUDET,
HAASTEET JA RATKAISUT
Työpajan koonti 7.12.2017

Maakunnallisen neuvonnan ja asiakasohjauksen
vahvuudet asiakasnäkökulmasta
Asiakas ja
omaiset
• Asiakkaan omien
voimavarojen
huomioiminen
vahvistuu
• Asiakaslähtöisyys
lisääntyy
• Omaisten ja
läheisten
osallistuminen
vahvistuu

Asiakasohjaus
• Maakunnallisesti yksi
numero, josta saa
apua  Hyvä
tavoitettavuus,
yhteydenotto
helpottuu
• Asiakasohjaus
monipuolistuu

Palvelut
• Voi tuoda joihinkin
kuntiin lisää
palveluja /
palveluntuottajia
• Tasalaatuisuus,
yhtenevät palvelut,
tasavertaisuus

Maakunnallisen neuvonnan ja asiakasohjauksen
haasteet ja ratkaisut asiakasnäkökulmasta
Asiakas ja omaiset

Asiakasohjaus

Haasteet

Haasteet

Tiedonkulun varmistaminen
Asiakkaiden epätietoisuus
Jotkut voivat ottaa liian helposti yhteyttä,
toiset eivät osaa ottaa lainkaan

Keskitettyyn numeroon oppiminen ja
tiedonsaanti

Ratkaisut
• Riittävä tiedottaminen (kirjastot,
paikallislehdet, nettisivut)
• Sama selkeä tarvittava tieto uudistuksesta
• Järjestelmän on oltava riittävän toimiva
ohjaamaan oikeaan suuntaan tiedonhaussa
• Palvelu saavutettavissa 24/7 (esim. muualla
asuvat omaiset), palvelun käytön helppous
ja erilaiset yhteydenottokanavat

Haasteet
Valinnanvapaus vai –vaikeus?
Vaatii asiakkaalta hyviä arviointikeinoja oman
tilanteen kartoittamiseksi
Huomioidaanko muutkin asiakasryhmät kuin
ikäihmiset?

Ratkaisut
• Asiakasohjauksen tuki valinnanvapaudessa
• Omaisten ja asiakasohjauksen tuki
asiakkaan itsearviointiin
• Yksilöllinen palvelutarpeen selvittäminen ja
räätälöinti huomioi kaikki asiakasryhmät

Ratkaisut
•
•
•

Riittävän hyvä, selkokielinen viestintä ja
tiedottaminen
Takaisinsoittopalvelu/ -järjestelmä
Tiedonhakujärjestelmän kattavuus ja
helppokäyttöisyys

Haasteet
Kokonaisvaltaisuuden varmistaminen esim.
mt, päihde, sos
Selkeämmät myöntämisperusteet
Fyysinen toimintakyky ei saa olla liikaa
keskiössä

Ratkaisut
• Moniammatillisuuden hyödyntäminen
asiakasohjauksessa
• Myöntämisperusteiden valmistelu
työryhmässä palautteiden perusteella
• Kokonaisvaltaisen toimintakyvyn
huomioiminen palvelutarpeen
selvittämisessä ja toimintakyvyn
arvioinnissa, eri toimintakyvyn osaalueiden arviointimenetelmien
hyödyntäminen

Palvelut
Haasteet
Voi heikentää jossakin palveluja
Pirstaleinen palvelupaketti

Ratkaisut
• Tasavertaiset tiedonhakufoorumit,
esim. palveluntuottajahakemisto
• Yhteistyö kolmannen sektorin ja
palveluntuottajien kanssa
palvelutarjonnan vahvistamiseksi
kaikissa kunnissa
• Selkeät palvelupaketit

Haasteet
Miten saadaan tasavertaisuus
toteutumaan?
Minimin määrittäminen?

Ratkaisut
•
•
•

Riittävästi vaihtoehtoja sähköisille
järjestelmille
Viedään palvelut asiakkaan lähelle;
liikkuvat palvelut, esim.
palvelubussi
Järjestämissuunnitelmassa
määritellään palvelulupaus; mitä
voidaan luvata kuntalaisille.

Maakunnallisen neuvonnan ja asiakasohjauksen
vahvuudet työntekijän näkökulmasta
Asiakas ja
omaiset
• Omaisten ja
läheisten
osallistuminen
vahvistuu

Asiakasohjaus
• Neuvonnan rooli
korostuu
• Kielitaitoa ei tarvitse
olla kaikella 
tulkkeja voi
hyödyntää

Palvelut
• Mielenterveys- ja
päihdeasiakkaiden
kohdalla harkinnan
käyttö, esim.
myöntämisperusteet

Maakunnallisen neuvonnan ja asiakasohjauksen
haasteet ja ratkaisut työntekijän näkökulmasta
Asiakas ja
omaiset
Haasteet
Neuvonta varaa asiakkaalle
asiakasohjauksen
kartoitusajan

Ratkaisut
•
•

Riittävä etukäteistieto
asiakkaasta
Tiedonkulun
varmistaminen
saumattomasti esim.
neuvonta 
asiakasohjaus 
palveluntuottaja

Haasteet
Asiakkaan sitoutuminen
suunnitelmaan

Ratkaisut
• Asiakasohjauksen ja
moniammatillisen tiimin
taito ”myydä”
asiakkaalle esim.
kuntouttava
arviointijakso

Asiakasohjaus

Palvelut

Haasteet

Haasteet

Neuvonnan ja asiakasohjauksen käytännön organisointi

Kaikkien myöntämisperusteiden
sisäistäminen
Asiakasmaksut, tukipalvelut,
päätöksenteko?

Ratkaisut
•
•
•

Organisoinnin perusteellinen suunnittelu ja valmistelu
Riittävä resursointi
Prosessien toimivuus sidosryhmillä tieto

Ratkaisut
•

Haasteet
Tietomäärä kasvaa  pysyttävä ajan tasalla
Neuvonta ei ole hätäkeskus eikä ”sentraalisantra”
Neuvonta >< Asiakasohjaus; ammattitaidon ylläpitäminen?
Puhelinpäivä, kotikäyntipäivä  organisointi?
Moniammatillisuuden onnistuminen arviointitilanteessa?

Ratkaisut
•
•
•
•
•
•
•

Koulutukset, perehdytys, ajantasaisen tiedon saannin varmistaminen
Selkeät ja yhtenäiset käsitteet
Oikeanlainen tiedotus ja rajaaminen, mikä on neuvonnan rooli
Työnkuvat selkeät, tehtävänkuvat hyvin rajattava, ettei työ ”leviä”
Työkierto neuvonnan ja asiakasohjauksen välillä; selkeä organisointi
Työntekijän koulutusvaatimus (AMK)
Tarvitaan ammattitaitoa, elämänkokemusta, asennemuutosta

•

Haasteet
Paikallistuntemus alueista ja
palveluista
Matalan kynnyksen palvelujen
toteuttaminen?

Ratkaisut
•
•

Haasteet
• Työturvallisuuden varmistaminen
• Onko työyhteisö, johon voi tukeutua?

Ratkaisut
• Tietojärjestelmät tukevat työtä
• Riittävän tuen saaminen, työnohjaus

Tietojärjestelmät tukevat
myöntämisperusteiden
pohjalta päätöksentekoa
Selkeä tehtävänjako ja
päätöksenteon tuki

•
•

Tietojärjestelmät tukevat
tiedonhakua
Tiedon hakeminen /
palveluvalikko (hallinta,
päivitys) / laaja-alaisuus /
alueellinen osaaminen
Liikkuvat palvelut
Tasapuolisuus
palveluntuottajia kohtaan

Maakunnallisen neuvonnan ja asiakasohjauksen
vahvuudet johdon näkökulmasta
Asiakas ja
omaiset

• Tiedolla johtaminen:
asiakkuusjohtaminen

Asiakasohjaus
• Kunnissa käyty
keskustelua
muutoksesta
henkilöstön kanssa
• Tilastot  tiedon
hyödyntäminen,
tiedolla johtamisen
kehittäminen

Palvelut
• Yhteiset kriteerit

Maakunnallisen neuvonnan ja asiakasohjauksen
haasteet ja ratkaisut johdon näkökulmasta
Asiakas ja
omaiset

Asiakasohjaus

Palvelut

Haasteet
Toiminnan organisoiminen haaste

Ratkaisut
Haasteet
Asiakas on keskiössä, ei
resurssit
Asiakaslähtöiset
palvelut

Ratkaisut
•
•

Toiminnan
tehostaminen
Mahdollisesti
lisäresurssia antaa
asiakkaalle tarpeen
mukaista palvelua

• Vaatii rakenteellisen muutoksen
• Kehittäminen ja toimintamallien pilotointi vaativat henkilöstölle vahvaa
esimiehen ja ylemmän johdon tukea
• Johtamisosaamisen vahvistaminen: muutosjohtaminen, osallistava
johtaminen
• Kokonaisuuden hahmottaminen ja hallinta mm. lainsäädäntö,
palvelujärjestelmä
• Toiminnan ja tehtävänkuvien yhtenäistäminen koko maakunnassa
• Nimikkeiden yhtenäistäminen
• Esimies tietää, mitä työntekijän tehtävänkuvaan kuuluu
• Avoin tiedottaminen, tiedon jäsentäminen, tiedonkulku; esim. säännölliset
palaverit
• Työhyvinvoinnin tukeminen
• Työnohjaus säännöllisesti
• Esimiehen läsnäolo ja aika työntekijöille
• Esimiehen substanssiosaaminen, kiinnostus yksikössä tehtävään työhön
• Asennemuutos
• Palkkaus / TA
• Käytänteiden juurruttaminen, sitoutuminen
• Ns. purkuryhmä; vaikeat tapaukset, periaatteelliset ratkaisut
• Resurssitarpeen ymmärrys, resurssien lisääminen, kohdentaminen oikein
• Faktaa fiktion tilalle
• Johdon rooli johtaa!

Haasteet
Laatupoikkeamiin
vastaaminen
Palvelusisältöjen
tunteminen

Ratkaisut
• Laadun valvonta ja
ylläpitäminen
• Toimivat järjestelmät
laadun seuraamiseen
• Työkierto, koulutukset
 osaamisen
vahvistaminen

Maakunnallisen neuvonnan ja asiakasohjauksen
vahvuudet kunnan näkökulmasta
Asiakas ja
omaiset

Asiakasohjaus
•

•

•

Asiakkaiden tasavertaisuus
kunnasta riippumatta
Tukee ikääntyvien
kuntalaisten selviytymistä

•

Koko valtakunnan päätös
(ei yksittäisen maakunnan)
Hyvällä neuvonnalla ja
ohjauksella tuotetaan
säästöä

Palvelut
•

SOTE-keskus /
maakunta huolehtii
jatkossa
• EHKO:t
• Päivätoiminta
• Mitä jää kuntaan?

Maakunnallisen neuvonnan ja asiakasohjauksen
haasteet ja ratkaisut kunnan näkökulmasta
Asiakas ja omaiset

Asiakasohjaus

Palvelut

Haasteet
Kuntapäättäjien ja kuntalaisten
riittävä tiedottaminen muutoksesta
Kuntalaisten suhtautuminen SOTEmuutokseen
Hyvinvoinnin edistäminen jää
kunnalle, miten?

Haasteet

Ratkaisut

• Kotikäynnit keskittyvät jatkossakin
alueellisille asiakasohjaajille
• Palveluvalikon ajantasaisuus ja
maakunnallinen laajuus tukevat
neuvonnan työtä
• Hyödynnetään kunnissa olemassaolevia,
toimivia malleja
• Suunnittelussa huomioidaan
tasalaatuisuus
• Päätökset asiakasohjauksessa tehdään
samoin perustein kaikille ja niitä
tehdään kaikkialla maakunnallisessa
asiakasohjauksessa

•

•
•
•
•

Tiedotusta lisättävä; etukäteen
tiedottaminen, positiivinen
näkökulma
Esim. kuntalaistilaisuuksien
järjestäminen
Osallistuminen ja mahdollisuus
vaikuttaa
Tärkeää on, että kuntalaiset
voivat luottaa palvelujen
saatavuuteen
Kuntien yhteistyö maakunnan
ja järjestöjen kanssa
hyvinvoinnin edistämisen
suunnittelussa

Tuttuus katoaa (esim. tutut
palveluohjaajat)
Tasalaatuisuus vie toimivia malleja?
Päätökset siirtyvät kauaksi

Ratkaisut

Haasteet
Lähipalveluiden säilyminen
Palvelujen riittävä tuottaminen;
valinnanvapaus, mahdollisuus ohjata
asiakas kevyempien palveluiden piiriin

Ratkaisut
•
•
•

•

Lähipalveluiden määrittely
(maakunta)
Yksityisten palveluntuottajien
kannustaminen ja
markkinointityö
Kuntien tehtävä luoda
mahdollisuudet riittävien
palvelujen tuottamiseen
Järjestäjän vastuulla riittävien
sote-palveluiden tuottamisen
varmistaminen

KAAPO-MALLIN JATKOKEHITTÄMINEN
KUNNISSA JA MAAKUNNASSA

KAAPO-mallin jatkokehittäminen
•

•
•

Kunta- ja kuntaryhmittymäkohtaiset suunnitelmat KAAPO-mallin käyttöönottoon
– Neuvonnan ja asiakasohjauksen organisointi
– Neuvonnan ja asiakasohjauksen osaamisen kehittäminen, työnkuvien ja
tehtävänimikkeiden yhtenäistäminen
– Maakunnallisen palvelutarpeen selvittämisen mallin ja yhtenäisen rakenteisen
kirjaamisen käyttöönotto
– Maakunnalliset toimintakyvyn arviointimenetelmät
– Maakunnalliset myöntämisperusteet (kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,
asumispalvelut, omaishoito)
Yhteistyö jatkuu hankkeen jälkeen resurssipoolimallin pohjalta tehdyissä
kuntaryhmittymissä
Maakunnallisen verkostotyöryhmän perustaminen
– Kunnat ovat nimenneet edustajat maakunnalliseen KAAPO-työryhmään, joka
jatkaa maakunnallista kehittämistä ja yhteistyötä yli kuntarajojen
– KAAPO-työryhmä on mukana asiakasohjauksen ja kotihoidon maakunnallisessa
verkostotyöryhmässä, jossa toimintamalleittain edustajat kaikista kunnista

KAAPO-mallin jatkokehittäminen
Maakunnallinen valmistelu mm.
– Maakunnallisen KAAPO –mallin jatkovalmistelu ja toimeenpano
 yhdyspinnat maakunnalliseen neuvontaan ja asiakasohjaukseen
– Sähköinen asiointi
– Maakunnallinen palveluhakemisto ja palveluntuottajarekisteri
– Yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä
– Asiakassuunnitelma
– Keskitetty asiakasohjausnumero
– Sähköinen ajanvarauskirja
– Maakunnallisen neuvonnan ja asiakasohjauksen toiminnan
vaikuttavuuden ja laadun seurannan toteuttaminen
– Tarvittavat resurssit (neuvonta ja ohjaus, asiakasohjaus, Case
Manager, moniammatillinen tiimi)
– Maakunnallinen toimintakykymittari

