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Kehittämistyön 
tavoitteena on löytää 

asiakaslähtöinen ja 
ikääntyneen 

elämänlaatua parantava 
toimintamalli, joka 

vaikuttaa hänen 
palvelutarpeeseensa 

sitä siirtäen, heikentäen 
tai poistaen

Voidaanko palveluohjauksen, palvelutarpeen 
arvioinnin ja kotihoidon toimintakulttuuria muuttaa 
vahvistamaan asiakkaan voimavaroja?

Mitkä ovat ne keinot, joilla ikääntyneen 
palvelutarpeeseen voidaan vaikuttaa merkittävästi ja 
pitkäaikaisesti? 

Mitä tapahtuu, jos asiakkuutta tarkastellaan eri 
näkökulmasta?
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Uuden intensiivisen toimintamallin 
vaikuttavuus asiakkaan elämään



Intensiivitiimi on osa kotihoitoa

• Tiimivastaava sairaanhoitaja ja kuusi lähihoitajaa 

• Yhteistyötä tehdään lääkärin, fysioterapeutin ja toimintaterapeutin sekä

• vanhussosiaalityöntekijän, vammaispalvelun ja kolmannen sektorin toimijoiden 

kanssa



Kotihoidon intensiivijakso

• Jakso on suunnattu asiakkaille
– toimintakyky tai avuntarve on oleellisesti muuttunut
– asiakkaan kuntoutusprosessi on kesken 
– hänen kotona asumisensa uhkaa vaarantua
– epäselvä palveluntarve

• Tärkeää yhteistyö terveyskeskussairaalan, kotiin kuntouttavan yksikön ja 
Kiljavan sairaalan kanssa

• Tavoitteellinen ja asiakkaan voimavaroja ja toimintakykyä tukeva kotona 
asumisen jakso (max. 4 viikkoa)

• Tavoitteena on jatkaa asumista omassa kodissa mahdollisimman omatoimisesti, 
toimintakykyisenä ja voimaantuneena.

• Maksu käyntiperusteinen intensiiviasiakkaalle 11,20/käynti, max 22,40 vrk.

• Kotihoidon intensiivijaksoasiakas, kuukausimaksu



Asiakasryhmät eli asiakassegmentit 
Pärjääjämallin mukaisesti  (mukaillen Koivuniemi & Simonen 2010, Kekomäki 2010)

TUKIASIAKAS HUOLENPITOASIAKAS

PÄRJÄÄJÄASIAKAS YHTEISTYÖASIAKAS

vaikeaa

vaikea

helppoa

lievä

Arjessa 
pärjääminen / 
voimavarojen 
hyödyntäminen

Sairauden vaikeusaste / 
monimutkaisuus



Kenelle Asiakkaan intensiivijakso -palvelu on tarkoitettu?

• Kevyen tuen asiakas:
– Asiakas selviytyy vielä melko hyvin omassa arjessaan ja tuen tarve voi olla tilapäinen 

tai kohdistua melko pienelle elämän osa-alueelle. Mikäli asiakkaan tarpeeseen ei 
vastata, asiakkaan palvelutarve voi kasvaa tai hän tarvitsee kunnallista palvelua. 
Jakson tavoitteena on, että asiakas selviytyy itsenäisesti omassa arjessaan jakson 
jälkeen. 

• Monialaisen tuen asiakas: 
– Asiakkaan palvelutarve on moninainen ja -syinen jonka vuoksi asiakkaalla on 

vaikeuksia selviytyä arjessa ja hyödyntää voimavarojaan. Jakson tavoitteena on löytää 
asiakkaan arkea tukeva palvelujen kokonaisuus sekä ennaltaehkäistä palvelutarpeen 
kasvua.

• Kuntouksellisen avun asiakas:
– Asiakkaan toimintakyky on heikentynyt äkillisesti esimerkiksi kaatumisen tai yleistilan 

laskun vuoksi ja hänellä on vaikeuksia selviytyä arjessa sairautensa vuoksi. Jakson 
tavoitteena on tukea asiakasta käyttämään voimavarojaan toimintakyvyn 
palautumiseksi tai muuttuneessa tilanteessa uusien arjessa selviytymisen keinojen 
löytymiseen. 

• Suuren avun asiakas 
– Asiakkaan kotona selviytyminen on vaarantumassa ja siirtyminen tehostetun 

palveluasumisen piiriin on todennäköistä. Hänellä on vaikeuksia selviytyä omassa 
arjessaan ja hyödyntää omia voimavarojaan. Jakson tavoitteena on löytää yhdessä 
asiakkaan ja verkostojen kanssa keinoja kotona asumisen jatkumiseksi. Keinoja voivat 
olla esimerkiksi kotiin vietävien palvelujen lisääminen, verkostojen aktivointi, 
kuntoutus-palvelut, lääkehoidon kokonaisarviointi ja kodin muutostyöt. 



?

??
Asiakasta aidosti 

kuulemalla, yhdessä 
suunnitellen 
vaikuttavaan 

tulokseen 

Palveluorientaatiosta 
tuen tarpeiden 
tunnistamiseen

Asenne 
on tärkein 
työkalu!



Kartoitetaan yhdessä asiakkaan 
voimavarat, tukiverkosto sekä 
palvelutarve, jonka pohjalta 
laaditaan yhdessä asiakkaan 
kanssa voimavaralähtöinen 
suunnitelma. 

Tuetaan asiakkaan voimavaroja ja 
toimintakykyä 
- Omaisten ja tukiverkoston aktivoiminen 

ja rohkaisu
- Kodin turvallisuuden parantaminen   
- Apuvälinearvio ja hankinta
- Ruokavalion tarkistaminen
- Lääkehoito
- Uuden taidon opettelu yhdessä
- Etuuksien hakeminen
- Mielenkiinnon kohteiden aktivointi

ASIAKKAAN MOTIVAATIO 
VOIMAANTUMISEEN JA POSITIIVISEEN 
TULEVAISUUTEEN SYNTYY

Arvioidaan jatkuvasti yhdessä 
asiakkaan kanssa tavoitteisiin 
pääsyä sekä toimintakyvyn 
edistymistä

Intensiivijakson lopussa yhdessä 
päätetään jatkosuunnitelmasta 
asiakkaan kotiasumisen 
turvaamiseksi.

KESKIÖSSÄ ON ASIAKKAAN ITSENSÄ 
ASETTAMA TAVOITE



Asiakkaan intensiivijakso

Jakson aikana

Voimavarakartoitus   
toimintakykyarvio (RAI) 
asiakkaan ja omaisten kanssa 
jakson tavoitteet ja suunnitelma, 
jossa asiakkaan oma rooli 
keskiössä

Asiakkaan johdolla toteutettiin:
• kodin turvallisuuden ja 

toiminnallisuuden parantaminen 
(matot, kynnykset, sähköinen 
ovenavaus)

• apuvälineitä pukeutumiseen ja sen 
opettaminen

• ravitsemus, lisää proteiinia
• lihaskuntoharjoittelu ja ulkoilu
• lääkkeiden jaon opettaminen
• harrastusten palaaminen elämään
• uudet silmälasit

Jakson päätyttyä

Jakson päätyttyä (4 vkoa)   
asiakas ei tarvitse 
kaupungin palveluja

• Asiakas selviytyy itsenäisesti 
omaisten tuella kotona

• liikkuu päivittäin kodin 
ulkopuolella

• käy Louhelan lauluryhmässä ja 
liikuntaryhmässä 

• omatoimisesti seuraa 
ravitsemusta ja painoa

• huolehtii itsenäisesti 
lääkityksestä terveyskeskuksen 
normaaleja palveluja 
hyödyntäen

Tilanne vuoden jälkeen 
sama!

Jakson alussa

- 81 - vuotias

- asuu kerrostalossa

- sairaudet hankaloittaneet  

pidempään elämää ja 

liikkumista

Kaatunut kotona   

tapaturmaisesti

Takana pitkä sairaalajakso

Näköpiirissä kotiutumisen   

aikana, että tarve   

kotihoidon palveluille on   

neljä kertaa 

vuorokaudessa pysyvästi

Kotihoito 4 käyntiä 
päivässä säännöllisesti



Tulokset ajalta 8.4.2015 – 9.8.2016
• yhteensä 84 asiakasta 

Jakson ka kesto 
(jakson aikana 
annetun palvelun 
ka määrä)

TULOS: 
Asiakkaiden tilanne 3 kk jakson 
päättymisen jälkeen, syntynyt

todellinen säästö

Kevyen tuen asiakas: Mahdollisuus kevyempään palvelutarpeeseen ( 12 asiakasta), 
palvelun kustannus 18,80 € / hlö / vrk
• 92 % asiakkaan palvelutarve väheni niin, etteivät he tarvitse enää kunnallisia 

palveluja

18,9 vrk 
(10,8 h)

Kaikkien asiakkaiden palvelutarve pysynyt 
jakson jälkeisellä tasolla tai edelleen 
vähentynyt.

Monialaisen tuen asiakas: Epäselvä palvelutarve (40 asiakasta), palvelun kustannus 
42,42 € / hlö / vrk
• 73 % asiakkaan palvelutarve väheni jakson aikana, joista 39 % ei tarvitse enää 

palveluja
• Palvelutarve selkeytyi ja asiakas ohjautui oikeisiin ja riittäviin palveluihin

21,2 vrk 
(24,4 h)

95 % palvelutarve pysynyt jakson jälkeisellä 
tasolla tai edelleen vähentynyt.

Kuntoutuksellisen avun asiakas: Aktiivinen kuntoutus (18 asiakasta), palvelun 
kustannus 53,28 € / hlö / vrk
83 % palvelutarve väheni merkittävästi, joista lisäksi

• Kotihoidon käyntimäärät vähenivät keskimäärin 1,2 käyntiä / vrk

23,1 vrk 
(47,7 h)

80 % palvelutarve pysynyt jakson jälkeisellä 
tasolla tai edelleen vähentynyt.

Suuren avun asiakas: Vaarantunut kotiasuminen (14 asiakasta), palvelun kustannus 
70,21 € / hlö  / vrk
• 86 % asiakkaista pystyi jäämään edelleen kotiin
• kotona asuminen pystyi jatkumaan asiakkaan voimaantumisen, toimintakyvyn 

lisääntymisen ja käyntien uudelleen kohdentamisen myötä

19,1 vrk 
(32,1 h)

100 % palvelutarve pysynyt jakson 
jälkeisellä tasolla tai edelleen vähentynyt.



Miten vaikuttavuus näkyi vuoden 2016 
aikana?

• säännöllisen kotihoidon palvelujen piirissä olevien asiakkaiden 
määrä on laskenut 1 % yli 75-vuotiaista (23 asiakasta)

• Asiakkaan intensiivi -jakson tuella siten, että säännöllisen 
kotihoidon asiakkuutta ei ole tarvinnut käynnistää yhtä usein 
kuin aiemmin

• Kotihoidon asiakkaiden voimavaralähtöisyyden vahvistamisen 
kautta kaupungin oman kotihoidon asiakas- ja käyntimäärät 
ovat laskeneet alkuvuonna viime vuoden vastaavaan aikaan 
verrattuna

Järvenpään kaupunki - Johanna Sinkkonen 



Asiakas voimaantuu ja aktivoituu
Keskeiset kysymykset: 
-Missä itse näet itsesi? 

- Mitä ovat omat tavoitteesi 
elämällesi?

Voidaanko palveluohjauksen, palvelutarpeen 
arvioinnin ja kotihoidon toimintakulttuuria muuttaa 
vahvistamaan asiakkaan voimavaroja?

Mitkä ovat ne keinot, joilla ikääntyneen 
palvelutarpeeseen voidaan vaikuttaa merkittävästi ja 
pitkäaikaisesti? 

Mitä tapahtuu, jos asiakkuutta tarkastellaan eri 
näkökulmasta?

Intensiivisellä, kohdennetulla ja 
yksilöllisellä tuella saadaan aikaan 

merkittäviä vaikutuksia

Kyllä





Matka jatkuu


