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Ikääntyneiden määrän kasvu vaatii resursseja ja 

uusia ratkaisuja



Toimitusketjuratkaisujen ja kotipalvelujen yhdistämisellä 

voi luoda tehokkuutta, laatua ja kustannussäästöjä

Kytkemme eri palvelut ja tavaravirrat 

ihmisille yhdeksi kokonaisuudeksi
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Laajempi verkosto asiakkaan tukena

JOUSTAVUUS

SIJAISTEN SAATAVUUS 

HELPOMPAA

ASIAKKAAN 

VALINNANVARA

KUSTANNUSSÄÄSTÖT

MONIPUOLISUUS
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Miten postilainen valmentautuu itsenäisiin

asiakaskäynteihin?

Postin perehdytysohjelma

 Asiakaspalvelu

 Asiakaslähtöisyys, 

itsemääräämisoikeus

 Käynneillä huomioitavat asiat 

 Vaitiolovelvollisuus

 Lääkelupa (mini-LOP + näytöt)

Hmmm…

valitsee kiinnostuneiden 

joukosta sopivimmat 

työntekijät

HMMM….

YHTEISWORKSHOP

KESKUSTELU ESIMIEHEN 

KANSSA

PEREHDYTYS

YHTEISKÄYNNIT
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Mitä kaikkea postilaiset ovat toteuttaneet keväällä 2017?

Kuntouttava arjen malli

- Kirkkonummi

Digilähettiläs - Kymenlaakso 

Tervehdyskäynnit

- Kuopio

Kotihoidon kiirehuippujen

helpottaminen

- Kuopio, Eksote, Saarikka

Palveluasumisessa 

kiirehuippujen purku

- Imatra

Tavoitteellinen 

kotikuntoutus

- Nurmijärvi ja Sävelsirkku

Ulkoilukaveri ja pihapalvelu

- Valtakunnallinen 

kuluttajapalvelu
Lisäksi ateriakuljetukset, kauppakassit, apteekkikuljetukset



Miten välitetään asiakastietoa 

koko verkostolle tulevaisuudessa, 

ja mitä tietoja tulisi jakaa?



Älykkäät digitaaliset ratkaisut



SOTE-uudistuksessa tarvitaan 

rohkeita monitoimijaratkaisuja
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KIITOS!
Rentouttavaa ja LÄMMINTÄ kesää kaikille 

Matka kohti asiakastyytyväisyyttä 

on alkanut



Posti ja kotikuntoutus 

Kirkkonummella
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Pilotin tavoitteena asiakkaiden pärjääminen kotona 

mahdollisimman hyvin
• Kahdeksan Postin pilottiin valittua työntekijää käyvät postin jaon yhteydessä ikäihmisten luona kolmen kuukauden ajan 

viisi kertaa viikossa, aina tunnin kerrallaan. Jokaiselle asiakkaalle valitaan kaksi omaa nimettyä työntekijää, jotka 

toteuttavat käynnit.

• Tavoitteena luoda uusi yhteistyö- ja toimintamalli, koska kotihoito ei pysty vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin riittävän 

laajasti. 

• Postin tuoma lisäarvo kotihoidon asiakkaille liittyy elämälaadun parantamiseen ja omatoimisuuden tukemiseen 

pidemmällä päivittäisellä käynnillä, joka suunnitellaan asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan:

 kuntouttava harrastetoiminta kotona (olemassa olevan ylläpitäminen, esim. muistelu, leipominen, valokuvamuistot, 

lukupiirit, keskustelu, nikkarointi, pihatyöt)

 kuntouttavat kauppakäynnit

 ulkoilu

 sosiaalisuus / ryhmätoimintaan osallistuminen

• Postin kotikäynti täydentää kotihoitoa, käynnit tarjottiin asiakkaille joilla kotihoito käy useita kertoja päivässä. 
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Sosiaalisen kuntoutuksen alkukartoitushaastattelu

• PALVELUTARPEEN KARTOITUS: Ravitsemus / Siisteyden ylläpitö / Asiointiapu / Liikkuminen / Seurustelu

• LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS

• Oletteko vähentänyt Teille tärkeitä toimintoja (esim. harrastuksia)? Mitä ja miksi?

• Olisiko Teillä kiinnostusta osallistua johonkin paikkakunnan toimintaan? Mihin?

• Oletteko vähentänyt liikkumista sen vuoksi, että pelkäätte kaatuvanne?

• Sujuuko Teiltä lukeminen, kirjoittaminen ja laskeminen vaikeuksitta?

• Oletteko tuntenut tavallista enemmän alakuloa viime aikoina?

• Tunnetteko itsenne yksinäiseksi?

• Nukutteko mielestänne yönne hyvin?

• Pelkäättekö turvallisuutenne puolesta kotona tai ulkoillessanne?
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Pilotin seuranta ja arviointi

• Postilla säännölliset oman seurantapalaverit esimiehen ja vastuuhoitajan vetäminä, kunnan kanssa 

harvemmin

• Arvio pilotin onnistumisista ja epäonnistumisista, sekä toimintamallin jatkokehityksestä elokuussa

LISÄTIEDOT

GeroMetron sparraaja: Ruth Keyriläinen

Kirkkonummen kunta: Stiina Bergendahl, stiina.bergendahl@kirkkonummi.fi

Posti: Iris Rekola, Britta Dölling-Hasu, iris.rekola@posti.com, britta.dolling-hasu@posti.com
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