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1 Johdanto  

Suomalaisen yhteiskunnan ikääntymisessä ei ole kyse vain iäkkäiden määrän kas-

vusta vaan koko väestörakenteen muutoksesta. Väestön ikääntymisen taustalla vai-

kuttavat suurten ikäluokkien eläköityminen sekä syntyvyyden ja kuolevuuden alene-

minen. (Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen paranta-

miseksi 2017, 11.) Väestön ikääntymisellä on vaikutusta työmarkkinoihin, asumiseen 

sekä palvelujen tuottamiseen ja turvaamiseen. Ikääntyneiden määrän kasvaessa 

myös palvelujen tarve lisääntyy. Tulevaisuudessa sosiaalisesti ja taloudellisesti kestä-

vän palvelujärjestelmän edellytyksenä ovat muutokset nykyisessä palvelujärjestel-

mässä (Hannikainen 2018, 265.) Laatusuosituksen (2017, 10) mukaan mahdollisim-

man terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen on tärkein varautumis-

toimenpide ikääntyvässä Suomessa, joka edellyttää palvelujen rakenteellista ja sisäl-

löllistä uudistamistyötä.   

Ikääntyneiden palvelujen laatusuosituksen 2017-2019 mukainen painopiste ikäänty-

neiden terveyden ja toimintakyvyn tukemisessa on ennaltaehkäisevillä ja osallisuutta 

edistävillä palveluilla. Toinen keskeinen painopiste on asiakas- ja palveluohjaus, jonka 

keskeisinä periaatteina ovat matalan kynnyksen ja yhden luukun periaate sekä palve-

luverkoston laaja-alainen hyödyntäminen. Tavoitteena on laadukkaiden, tasa-arvois-

ten sekä ikääntyneen tarpeen mukaisten palvelujen turvaaminen. (Mts. 15-19.) 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämis- ja uudistamistyötä on viety eteenpäin halli-

tuksen kärkihankkeilla ja kehittämistyötä on jatkettu paikallisena kehittämistyönä. 

Edellisen hallituksen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistyön tavoitteena olivat 

väestön tasa-arvoiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka ovat oikea-aikai-

sia, tehokkaita ja vaikuttavia. Kansalaisten odotukset sosiaali- ja terveyspalveluille 

ovat samansuuntaiset, sillä toiveena ovat yhdenvertaiset, sujuvat sekä kustannuksil-

taan tehokkaat peruspalvelut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreen tut-

kimuksen mukaan (Aalto, Manderbacka, Muuri, Sinervo & Pekurinen 2019).  

 



4 

 

Jyväskylän vanhuspalveluissa on vastattu muutostarpeisiin kehittämällä yhtenä osa-

alueena ikääntyneiden päivätoimintaa. Opinnäytetyön taustalla ovat muutokset Jy-

väskylän kaupungin ikääntyneiden palveluissa, joissa osa Jyväskylän kaupungin päivä-

keskuksista on keskittynyt tuottamaan kuntouttavia palveluja ikääntyville asiakkaille. 

Vuoden 2019 alusta alkaen ikääntyneet asiakkaat ovat ohjautuneet kuntouttavaan 

päivätoimintaan OIVA-keskuksen keskitetystä asiakas- ja palveluohjauksesta. Uu-

dessa toimintamallissa palveluohjauksen rooli on kasvanut palvelutarpeen arvioinnin 

ja kuntoutumistarpeen tunnistamisessa sekä päätöksenteon osalta.  

Keski-Suomessa Kukoistava kotihoito- hanke toteutettiin 2016-2018 osana kehite-

tään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa- hallituksen 

kärkihanketta. Kuntouttava arviointijakso oli yksi toimintamalli hankkeen aikana kehi-

tetyistä kotihoidon toimintamalleista. Kehitetty toimintamalli on määräaikainen, 

suunnitelmallinen ja tavoitteellinen jakso ennen säännöllisiä kotihoidon palveluja. Ar-

viointijakson aikana arvioidaan ja tuetaan moniammatillisesti ikääntyneen arkisuoriu-

tumista, toimintakykyä ja sen edistämistä.    

Hankkeen päättymisen jälkeen toimintamallia on kokeiltu osana kuntouttavan päivä-

toiminnan kehittämistyötä Jyväskylän kaupungin vanhuspalveluissa. Kuntouttavaa ar-

viointijaksoa on pilotoitu kahdessa päivätoiminnan yksikössä helmikuun 2019 alusta 

alkaen. Asiakkaat ovat ohjautuneet kuntouttavalle arviointijaksolle OIVA-keskuksen 

keskitetystä asiakas- ja palveluohjauksesta. Tavoite on, että toimintamalli jalkautuu 

myös muihin kuntouttavan päivätoiminnan yksiköihin.  

Opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehittämistyö, jonka tarkoituksena oli kuntoutta-

van päivätoiminnan palveluprosessin asiakaslähtöisyyden kehittäminen. Palvelupro-

sessin kokonaisuutta tarkasteltiin yhteydenotosta OIVA-keskukseen ja kuntouttavan 

arviointijakson päättymiseen ikääntyneiden asiakkaiden näkökulmasta. Tavoitteena 

oli selvittää asiakaslähtöisyyden toteutumista, kuntouttavalle arviointijaksolle ohjau-

tuneiden asiakkaiden palvelutarpeeseen liittyviä tekijöitä sekä jakson vastaamista 

asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin.   
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2  Palveluprosessin osatekijät 

2.1 Asiakkuuden käsite sosiaali- ja terveyspalveluissa 

Sosiaali- ja terveyspalveluissa lainsäädännöllä on luotu puitteet ja vahvistettu asiak-

kaan asemaa ja oikeuksia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käyttäjänä. Laki po-

tilaan asemasta ja oikeuksista (L785/1992) määrittää kaikkien terveyden- ja sairaan-

huollon julkisten ja yksityisten palvelujen piirissä olevien ihmisten asemaan liittyviä 

sisältöjä. Vastaavasti laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista                  

(L 812/2000) määrittelee julkisia ja sosiaalihuollon palveluja tarvitsevien tai niitä 

käyttävien yksilöiden sekä heidän perheidensä asiakkuuteen sisältyvät oikeudet ja 

velvollisuudet.  

Sosiaalipalveluissa asiakkuudella tarkoitetaan asiakkaan ja palvelunantajan välille 

syntyvää vuorovaikutussuhdetta, joka alkaa palvelun vireillepanon seurauksena (Sep-

pälä & Nylund 2017). Virtasen (2011, 16) mukaan asiakkuus puolestaan määrittyy 

siitä, miten palveluiden tarjonta kohtaa asiakkaan tarpeet palvelutilanteessa. Sosiaa-

lipalvelujen asiakkuuden ominaispiirteitä ovat tarve, riippuvuus ammattilaisesta, ky-

vykkyys tehdä vertailuja sekä valintoja, vaikutusmahdollisuus sekä aktiivisuus (Kivi-

niemi 2018, 10).  

Väestön ikääntymisen ohella yhteiskunnalliset arvot ja asenteet ovat muutoksessa. 

Ikääntyneiltä odotetaan sosiaaliseen yhteistoimintaan osallistumista ja omasta ter-

veydestä huolehtimista, ei niinkään passivoitumista ja rappeutumista. (Kestilä & Kar-

vonen 2019, 10.) Suomalaisessa vanhuspolitiikassa on siirrytty kohti aktiivista kansa-

laista, joka osallistuu yhteiskuntaan ja pitää huolta itsestään. Aktiivisuudesta haetaan 

ratkaisua kasvaviin palvelutarpeisiin (Anttonen, Häikiö & Valokivi 2012, 28). 

Virtasen, Suoheimon, Lemminmäen, Ahosen ja Suokkaan (2011, 16) mukaan asiak-

kuutta voidaan tarkastella oikeudellisesta, kuluttajuuden ja palvelukäytäntöjen orga-

nisoinnin eli hallinnon näkökulmasta. Oikeudellinen asiakkuus perustuu säädeltyyn 
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lainsäädäntöön. Jokaista kansalaista koskeva perustuslaki määrittää kansalaisen oi-

keudet ja velvollisuudet, joihin yhteiskunnan velvollisuus on vastata (Lainsäädäntö 

n.d). Ikääntyvän asiakkaan palvelun tarvetta määrittää toimintakyky, jonka perus-

teella arvioidaan, toteutuuko asiakkuus oikeudellisesta vai kuluttajuuden näkökul-

masta.  

Hallinnollinen näkökulma asiakkuuteen määrittyy sosiaalipalvelujen hallinnollisten 

käytäntöjen ja toimintatapojen kautta ja siitä, miten asiakkaat määritellään organi-

saatioissa. Tämä konkretisoituu asiakkaalle organisaation tai yrityksen palvelukult-

tuurissa. (Virtanen ym. 2011, 17.) Ikääntyneen oikeutta lakiin perustuviin palveluihin 

määrittää tarveharkinta, joka perustuu henkilökohtaiseen palvelutarpeen arviointiin 

(Iäkkäiden palvelut). Virtasen (2018, 152) mukaan julkisissa palveluissa asiakkuus 

määritellään” ylhäältä alaspäin” hallintoalamaisen ja viranomaistoimenpiteiden roo-

leista käsin. 

Monitoimijuus, tehokkuus ja markkinasuuntautuneisuus on asettanut asiakkaan uu-

teen kuluttajan asemaan. Sosiaalipalvelujen ja hyvinvointipalveluja tarvitsevalla 

ikääntyvällä asiakkaalla on mahdollisuus tehdä valintoja palvelujen verkostoissa. Va-

linnat ja vastuu korostavat kuluttajuutta ja ikääntyneen asiakkaan mahdollisuutta 

löytää itselleen parhaiten sopivia palveluja. Kuluttaja-asiakkuuden rinnalle on nous-

sut vaikuttaja- asiakas, jossa kuluttajuuden rinnalla korostetaan asiakkaan äänen 

kuulemista ja vaikutusmahdollisuuksien laajentumista. Asiakasta kuullaan palvelujen 

suunnittelussa, kehittämisessä ja toimeenpanossa. (Virtanen ym. 2011, 16; Toikka 

2012, 120.)  

Sosiaalipalvelujen tehtävänä on edistää ja tukea iäkkäiden henkilöiden toimintakykyä 

ja itsenäistä suoriutumista sekä sosiaalista hyvinvointia ja turvallisuutta (Häkälä & 

Lehmuskoski 2017). Palvelujen monituottajuus ja palvelumarkkinat ovat lisääntyneet 

ikääntyneiden määrän kasvaessa, joka samalla on monipuolistanut palveluraken-

netta. Julkisen sektorin omaa tuotantoa on supistettu ja kilpailulle perustuvaa palve-

luntuotantoa vahvistettu. Yksilön ja perheen vastuu on lisääntynyt palvelujen tuotta-

misessa ja rahoittamisessa. Suuntauksena on ollut yksityisten ja järjestöjen tuotta-

mien palvelujen lisääntyminen. (Anttonen ym. 2012, 24-26.)  
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2.2 Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveyspalveluissa  

Asiakaslähtöisyys on keskeinen arvo ja tavoite sosiaali- ja terveyspalvelujen lainsää-

dännössä, järjestämisessä, kehittämisessä ja toiminnassa. Palvelujärjestelmän uudis-

tamistyön yksi keskeisistä tavoitteista on asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen 

(Asiakkaat ja osallisuus 2019). Kansallisesti ja kansainvälisesti asiakaslähtöisyyden to-

teutumista ja saumattomuutta on tuettu lainsäädännöllä ja erilaisilla kehittämishank-

keilla (Koivunen 2017).  

Kansallisella tasolla sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamis- ja kehittämistyö on koh-

dentunut asiakaslähtöisten palvelujen kehittämiseen, jonka keskiössä ovat olleet 

asiakas sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaprosessit. Järjestelmäkeskeisyyden 

sijaan lähtökohtina ovat asiakkaan tarpeisiin vastaavat, toimivat ja laadukkaat palve-

lut sekä asiakkaan hyvä kohtelu (Sosiaalihuoltolain soveltamisopas 2017, 16).  

Asiakaslähtöisyyden käsite on moniulotteinen ja se voi pitää sisällään erilaisia merki-

tyksiä riippuen siitä, kenen näkökulmasta asiakaslähtöisyyden käsitettä lähestytään. 

Yritysmaailmassa asiakaslähtöisyyden lähtökohtana on vastata maksavan asiakkaan 

muuttuviin tarpeisiin sekä asiakastyytyväisyys, joka perustuu hyvään palveluun ja 

kohteluun. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä asiakaslähtöisyyden lähtö-

kohtana ovat asiakkaan tarpeet, toiveet ja odotukset, joita määritellään asiakkaiden, 

ammattilaisten ja päättäjien toimesta. (Raitakari, Juhila, Günther, Kulmala, & Saario 

2012, 48.)  

Virtasen ym. (2011,16) mukaan palvelurakenteen monipuolistuminen on vahvistanut 

asiakaslähtöisten palvelujen kehittämistä, jossa valinnan vapauden lisääntyminen on 

asettanut julkisen sektorin palvelujen tuottajana uuteen asemaan. Monituottajamal-

liin siirtymisen ohella muutokseen on vaikuttanut teknologiakehitys, digitalisoitumi-

nen ja toiminnan avoimuus. Asiakaslähtöisten toimintamallien lisäksi julkisissa palve-

luissa on tarvetta myös palvelukulttuurin uudistamiselle. (Virtanen 2018, 48.) Virta-

sen ja muiden (2011, 21) mukaan palveluntarjoajan näkökulma asiakaslähtöisyyteen 

liittyy palvelujen kehittämiseen, organisointiin, tarjoamiseen ja johtamiseen liittyviin 

prosesseihin. 
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Sosiaali- ja terveyspalveluissa asiakaslähtöisyys on toiminnan arvoperusta, jossa asia-

kas kohdataan arvostaen yksilönä. Itsemääräämisoikeuden kunnioitus liittyy vahvasti 

ihmisarvoon korostuen heikommassa asemassa olevien asiakkaiden kohdalla. (Virta-

nen ym. 2011, 20.) Ihmisarvoon ja perusoikeuksiin liittyvät arvot ja periaatteet ovat 

yhdenvertaisuus, tasapuolisuus, tasa-arvo, syrjimättömyys ja yksityisyyden suoja, 

jotka ovat sosiaali- ja terveysalan eettisen toiminnan perusta (Sosiaali- ja terveysalan 

eettinen perusta 2011, 5).  

Asiakaslähtöisiin arvoihin perustuva palvelutoiminta edellyttää vastavuoroisuutta ja 

yhteisymmärryksen rakentamista, miten asiakkaan tarpeisiin voidaan vastata parhai-

ten olemassa olevilla palvelumahdollisuuksilla (Sosiaalihuoltolain soveltamisopas 

2017, 16). Eettisesti kestävän ja asiakaslähtöisen työn periaatteita ovat vastavuoroi-

nen, joustava suhde asiakkaan ja työntekijän välillä.  Ammattilaiselta vaaditaan ovat 

positiivista ja myönteistä ihmiskuvaa, jossa asiakkaan resursseihin ja voimavaroihin 

uskotaan (Juhila 2011, 98-99). 

Raitakari ja muiden (2012, 74) mukaan asiakaslähtöisyys saa erilaisia muotoja asiak-

kaan toimintakyvyn, tilanteen ja asiakas-ammattilaisvuorovaikutuksen tavoitteista ja 

reunaehdoista.  Asiakas voidaan kohdata vahvana toimijajana ja kuluttajana, kansa-

laisena ja yhteistyökumppanina tai heikkona toimijana ja avun tarvitsijana. Kulutta-

juuteen-, kumppanuuteen ja huolenpitosuhteeseen perustuvia asiakaslähtöisyyden 

eri muotoja sovelletaan tilannekohtaisesti perustuen asiakkaan näkemyksiin, erilai-

siin elämäntilanteeseen ja kohtaamisen tavoitteisiin sekä ammatilliseen kokemuk-

seen ja harkintaan. (Mts. 75.) 

Asiakkaan näkökulmasta asiakaslähtöisyys konkretisoituu arjessa nopeana palvelujen 

saatavuutena, tuen ja tiedon antamisena, palvelun hyvänä koordinointina, kokonais-

valtaisuutena sekä läheisten huomioimisena (Raitakari ym. 2012, 53-54). Koivulan 

(2017) näkemyksen mukaan asiakaslähtöisyys on tasa-arvoista vaikuttamista, vuoro-

puhelua ja kumppanuutta asiakkaan ja ammattilaisen välisessä. Palveluihin liittyen 

asiakaslähtöisyys on yhteisten päätösten tekemistä ja palvelun toteuttamista perus-

tuen asiakkaan tarpeisiin huomioiden ne kokonaisvaltaisesti.  
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Asiakaslähtöisessä palveluohjauksessa Hännisen (2007, 12) mukaan keskeistä on asi-

akkaan voimavarojen tukeminen, toiveikkuuden ylläpitäminen ja tulevaisuuteen 

suuntautuminen perustuen asiakkaan yksilöllisyyteen ja kokonaisvaltaisuuteen. Suo-

misen (2010, 16 -20) mukaan asiakaslähtöinen palveluohjaus perustuu asiakkaan ja 

ammattilaisen hyvään kohtaamiseen, jossa keskeistä on luottamuksellinen suhde, 

ammattitaito ja ammatillisuus sekä joustavuus ja helppo saavutettavuus. Yhteisym-

märryksen saavuttamiseksi tarvitaan ymmärrystä asiakkaan tarpeista ja tietoa saata-

villa olevista palvelumahdollisuuksista. Asiakas on aktiivinen toimija ja kumppani pal-

veluprosessissa, jonka edellytyksenä on asiakkaan ja ammattilaisen välinen hyvä vuo-

rovaikutus ja luottamuksellinen suhde. (Virtanen ym. 2011, 18-19).  

2.3 Ennaltaehkäisevät ja kuntouttavat palvelut osana sosiaalipalveluja   

Lainsäädäntöön perustuen julkinen valta ja kunnat ovat vastuussa lakiin perustuvien 

palvelujen tarjoamisesta kansalaisille, mutta kunnan tasolla voidaan päättää, millä ta-

voin palvelut tuotetaan ja osittain myös siitä, mitä asiakkaat palveluista maksavat 

(Anttonen, Häikiö & Valokivi, 2012, 24). Kuntien järjestämisvastuulla olevat ikäänty-

neiden sosiaalipalvelut perustuvat sosiaalihuoltolakiin (L 1301/2014), omaishoidon 

tuesta annettuun lakiin (L 937/2005) sekä terveydenhuoltolakiin (L 1326/2010) pe-

rustuvasta kotisairaanhoidosta.  

Ikääntyneiden palvelujen painopiste on ennaltaehkäisevissä, kotiin annettavissa ja 

kuntouttavissa palveluissa, jotka tukevat ja ylläpitävät hyvinvointia ja terveyttä (Toi-

mivat vanhuspalvelut 2019).  Sosiaali- ja terveydenhuollon ennaltaehkäisevillä palve-

luilla edistetään ikääntyneiden toimintakykyä.  Ennaltaehkäisevät palvelut ovat tar-

koitettu kaikille tai myönnetään harkinnanvaraisena palveluna (Ehkäisevät palvelut 

iäkkäille ihmisille n.d). Kuntouttava päivätoiminta on hyvä esimerkki harkinnanvarai-

sesta ennaltaehkäisevästä palvelusta.  

Sosiaalipalveluna annettavia ennaltaehkäiseviä palveluja ovat neuvonta ja palveluoh-

jaus, hyvinvointia ja terveyttä edistävä neuvonta, ohjaus ja kotikäynnit sekä päiväkes-

kustoiminta, joka on myös kotihoidon tukipalvelu. Lainsäädäntöön perustuen kuntien 
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on järjestettävä neuvontaa, tukea, hoitoa ja huoltoa sekä palvelutarpeen edellyttä-

miä sosiaalipalveluja, joita ovat veteraanien palvelut ja etuudet, asumispalvelut, koti-

hoito ja tukipalvelut, omaishoidon tuki ja muistisairaiden palvelut. (Palvelut ja etuu-

det iäkkäille n.d.)  

Sosiaalipalveluna tarjottava apu ja tuki ovat konkreettisija palveluja, joka voi kohdis-

tua asumiseen, terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen ja ylläpitämiseen. Palve-

luilla vastataan asiakkaan avun ja tuen tarpeeseen arkielämän tilanteissa (Toikka 

2012, 174- 175). Ikääntyneiden palveluissa apu konkretisoituu kotiin annettavien 

kuntouttavien ja tukipalvelujen muodossa kuten esimerkiksi päivätoiminnan palve-

luina, jonka toimintaan osallistumisen mahdollistaa toimintaan järjestettävät kulje-

tukset. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta (L 980/2012) on osal-

taan vahvistanut päiväkeskustoiminnan asemaa osana ikääntyneiden palveluverkos-

toa.  

Kuntouttavien palvelujen tavoitteena on ennaltaehkäistä erilaisia toimintavajeita ja 

vanhenemiseen liittyvää haurastumista (Pikkarainen, Pyöriä ja Savikko 2016, 184). 

Pikkaraisen (2016, 26) mukaan ikääntyneiden varhaisvaiheen kuntoutuksen kohden-

taminen on tärkeää muutostilanteissa: äkillisen sairastumisen, tapaturman, elinpii-

rissä tapahtuvan muutoksen tai elämäntilanteessa tapahtuneiden muutosten esim. 

avioeron tai leskeytymisen jälkeen. Erityisesti ikääntyneiden lääkkeiden käyttö, yksi-

näisyys ja perhetilanteet ovat syitä, joihin puuttumalla voidaan ennaltaehkäistä tilan-

teiden kriisiytymistä ja riskitekijöiden kasaantumista (mts. 26).   

Kuntoutuskäsitteen laajentuessa kuntoutuksen muodot ovat monipuolistuneet ja 

suuntauksena on tuoda kuntoutus osaksi ja lähelle asiakkaan arkea. Arkikuntoutusta 

toteutetaan erilaisissa toimintaympäristöissä ja osana muuta hoivaa asiakkaan ko-

tona tai lähikuntoutuksena esimerkiksi päiväkeskuksissa. Arkikuntoutuksen Pikkarai-

nen (2016, 13) on määritellyt iäkkäille toiminnalliseksi arkikuntoutukseksi ja kannus-

tavaksi suhtautumiseksi mahdollistamaan turvallista ja voimaannuttavaa arkea. Arki-

kuntoutuksen vaikuttavuudesta on saatu näyttöä Kjerstadin ja Tuntlandin (2016) tut-

kimuksessa. Sen on todettu lisäävän kuntoutujien laatupainotteisia vuosia, tukevan 
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ikääntyneen omatoimisuutta arjessa ja kustannusvaikuttavaa verraten tavanomai-

seen kotihoitoon (Niskanen 2017).  

Arkikuntoutusta toteutetaan erilaisissa toimintaympäristöissä ja osana muuta hoivaa 

asiakkaan kotona tai lähikuntoutuksena esimerkiksi päiväkeskuksissa. Ikääntyneen 

toimintakyvyn heikkeneminen vaikuttaa sosiaalisten suhteiden vähenemiseen ja 

elinympäristön kapeutumiseen, joita voidaan ennaltaehkäistä osallistumalla ryhmä-

toimintaan (Punnonen 2012, 163). Päiväkeskuksissa kuntouttava toiminta toteute-

taan ryhmätoimintana, jossa merkittävässä roolissa on vertaistuki, joka voidaan mää-

ritellä omaehtoiseksi, yhteisölliseksi tueksi sellaisten ihmisten kesken, joita yhdistää 

samankaltainen elämäntilanne (Rantaniska 2016). 

Ennaltaehkäisevä varhaisvaiheen kuntoutus on terveyden edistämiseen liittyvää toi-

mintaa, jonka tavoitteena on toimintakyvyn ja osallisuuden edistäminen. Kuntoutus-

toimenpiteet ja tavoitteet kohdistuvat lihasvoiman, tasapainon, motoriikan ja elä-

mänhallinnan osa-alueille ja sairauksien hyvään hoitotasapainoon. (Pikkarainen 2013, 

18).  Tulevaisuudessa tavoitteena on käynnistää kuntoutustoimenpiteet ennaltaeh-

käisevästi entistä aikaisemmin, silloin kun ikääntyneellä on ensimmäisiä toimintaky-

vyn, aktiivisuuden tai osallisuuden rajoitteita tai niiden riskitekijöitä. Samalla vahvis-

tetaan omaehtoista toimintaa terveyden, toimintakyvyn sekä osallisuuden ylläpitä-

jänä (Pikkarainen ym. 2016, 190-191). 

2.4 Asiakas- ja palveluohjauksen palveluprosessi kehittämistyön 

keskiössä  

Ikääntyneet ovat keskeinen asiakasryhmä, joiden moninaiseen palvelutarpeeseen yk-

silöllisellä ja rakenteellisella palveluohjauksella vastataan (Karsio & Tynkkynen 2017, 

213). Palveluohjausta on käsitteellistetty ja mallinnettu erilaisissa kehittämishank-

keissa 2000- luvulla (Ristolainen, Tiilikainen & Rissanen 2018, 252). Kanta-Hämeen 

Pitsi-hankkeessa (2011- 2013) asiakas- ja tarvelähtöisiä toimintamalleja kehitettiin 

osana palveluhallintoa (Salminen 2013, 10). Kehittämistyön lähtökohtina tuolloin oli-
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vat palvelujärjestelmässä tapahtuvat muutokset ja palveluohjauksen rooli monituot-

tajamallin hyödyntämisessä sekä asiakkaan rooli aktiivisena tiedon etsijänä ja valin-

toja tekevänä (Salminen 2013, 10; Mäensivu 2013, 28).  

Nykyisen palveluohjausmallin kehittämistyön taustalla on ikääntyneiden laatusuosi-

tus 2017-2019, jossa korostetaan palveluohjauksen keskeistä roolia ikääntyneiden 

palveluissa. Laatusuosituksessa korostetaan asiakas- ja palveluohjauksen järjestä-

mistä keskitetysti noudattaen yhden luukun- periaatetta. Keskitetyn asiakas- ja palve-

luohjauksen keskeisinä periaatteina on yhdenmukaistaa ja auttaa asiakasta erilaisten 

tukien ja palvelujen hakemisessa sekä lisätä ikääntyvän asiakkaan tietoutta lähellä 

olevista palveluista. Palvelujärjestelmän näkökulmasta periaatteena on yhdenmu-

kaistaa julkisten palvelujen myöntämisen kriteereitä sekä varmistaa ja seurata palve-

lujen toteutumista. (Ikääntyneiden palvelujen laatusuositus 2018, 17.)  

Kansallisella tasolla kehittämistyön suuntauksena on ollut tilaaja-tuottajamalliin pe-

rustuvan asiakas- ja palveluohjauksen järjestäminen keskitetysti maakunnan alueella. 

Hallituksen kärkihankkeena keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen mallia on kehi-

tetty Varsinais-Suomessa, Kymenlaaksossa ja Päijät- Hämeessä maakunnan alueelli-

sena kehittämistyönä. Toimintamallia laajennettiin yksittäisen kunnan alueelta kun-

tien yhteistyönä järjestettävään toimintamalliin. (Keskitetty neuvonta ja asiakasoh-

jaus n.d.) Kehittämishankkeet korostavat palveluiden oikea-aikaisuutta, tasavertai-

suutta ja yhdenmukaisuuden toteutumista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

(2018) valtakunnallisesta tutkimuksesta ilmenivät kuntien erilaiset palvelujen myön-

tämisen kriteerit ja siten asiakkaiden epätasa-arvoisuus ikääntyneiden lakisääteisten 

palvelujen piiriin pääsemisessä (Keskitetty neuvonta ja asiakasohjaus Suomessa 

2018). 

Ikäopastin- hankkeessa asiakasohjauksen käsite pitää sisällään yksilökohtaisen työta-

van (case management) sekä palveluiden yhteensovittamisen (service coordination) 

kokonaisuuden, jonka tavoitteena on asiakkaan tarpeiden mukainen yksilöllinen ko-

konaisratkaisu. Asiakasohjauksen alakäsite on palveluohjaus, joka tarkoittaa palve-
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luissa ohjaamista tai kohdennettua neuvontaa tietyssä palvelussa tai palveluissa. In-

tensiivinen ohjaus on asiakastyönmenetelmä tai erillinen palvelu tarkoittaen esimer-

kiksi sosiaaliohjausta. (Kettunen 2018, 16.)  

Kehittämishankkeissa mallinnettiin asiakkaan yhtenäistä palveluprosessia ennaltaeh-

käisevästä neuvonnasta ja ohjauksesta palvelutarpeen arvioinnin kriteereihin ja pal-

velujen toteutukseen ja seurantaan. Kehittämishankkeissa keskitetyn asiakas- ja pal-

veluohjausmallin matalan kynnyksen neuvontapalvelut ovat omana kokonaisuutena 

varsinaisesta asiakas- ja palveluohjauksen kokonaisuudesta. (Ikäneuvo käsikirja 2018, 

11; Kettunen 2018, 22.) 

Ikääntyneiden keskitetyt neuvontapalvelut mahdollistavat asiakkaalle paremman tie-

don saannin eri palveluista ja niiden toteuttamistavoista, joita ovat esimerkiksi keski-

tetty puhelinneuvonta, sähköiset palvelut ja matalankynnyksen neuvontapisteet. 

Neuvontaa laajempi käsite on ohjaus. Sillä tarkoitetaan asiakkaan ohjaamista oikean 

tuen ja palvelun piiriin sekä asiakkaan palvelujen yhteensovittamista (Laatusuositus 

hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017, 33). 

Ikäneuvo-hankkeessa mallinnettu keskitetty asiakas- ja palveluohjausmalli muodos-

tuu kolmen pääprosessin kokonaisuudesta. Pääprosessit ovat ensivaiheen neuvonta 

ja ohjaus, asiakasohjaus sekä palvelujen toteutus, seuranta ja koordinointi (Ikäneuvo- 

käsikirja 2018, 11). Ensivaiheen neuvonta ja ohjaus sisältää neuvonnan ja digitaaliset 

palvelut sekä matalankynnyksen ohjauksen ja palvelutarpeen tunnistamisen. Neu-

vonnan tehtävänä on vastata ikääntyneen tai omaisen tiedontarpeeseen. ”Kyseessä 

voi olla toimintakyvyn heikentymiseen liittyvä ongelma tai tiedontarve voi liittyä etui-

suuksiin, osallistumisen mahdollisuuksiin tai turvallisuuden tunteen vahvistumiseen”. 

(Tammi, Groop, Mulari, Kaarnasaari & Leskelä 2018, 9). Ikääntyneen palvelutarpeen 

pohjalta siirrytään tarvittaessa prosessin seuraavaan vaiheeseen.  

Asiakasohjaus käynnistyy ammattilaisen tunnistettua tarpeen laaja-alaisemmalle pal-

veluntarpeen arvioinnille (Keskitetty neuvonta ja asiakasohjaus, 2018; Terveyden ja 

Hyvinvoinnin laitos 2019). Lainsäädännöllinen perusta palvelutarpeen arvioinnille on 
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sosiaalihuoltolaissa (L 1301/2014) ja vanhuspalvelulaissa (L 980/2012). Arviointi teh-

dään, kun ikääntynyt ei selviä arjestaan ilman toisen henkilön apua tai ennakoiden 

sellaisen tilanteen syntymistä. Palvelutarpeen arvioinnilla tarkoitetaan kokonaisval-

taista selvittämisprosessia liittyen ikääntyneiden hyvinvointiin, terveydentilaan ja toi-

mintakykyyn yhteistyössä asiakkaan ja muiden asiantuntijoiden kanssa (Vähäkangas, 

Niemelä, Mäkelä & Noro 2017, 13, 16).  

Palvelutarve on määritelty tarpeeksi, jonka tyydyttäminen edellyttää palvelujen saa-

mista.  Lainsäädännön mukaan asiakkaalle on järjestettävä palvelutarpeen edellyttä-

miä sosiaalipalveluja kuten neuvontaa, tukea, hoitoa ja huoltoa. Lehmuskosken ja 

Kuusisto-Niemen (2012, 23) mukaan ikääntyneen palvelutarve on ” sosiaalisia, psyyk-

kisiä, fyysisiä, kognitiivisia tai taloudellisia, ja ne voivat olla peräisin joko asiakkaasta 

itsestään tai ne voivat liittyä asiakkaan elinympäristöön tai olla sen aiheuttamia.” 

Palvelutarpeen arviointiin osallistuvat asiakas ja sosiaalihuollon ammattihenkilö, 

mahdollisuuksien mukaan asiakkaan omais- tai läheisverkosto sekä tarvittaessa mo-

nialaisen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden asiantuntijat. (Lehmus-

koski & Kuusisto-Niemi 2012, 23.) Asiakasohjauksessa selvitetään asiakkaan palvelun-

tarve kokonaisvaltaisesti, laaditaan asiakkaan tarpeisiin ja valintoihin perustuva asia-

kassuunnitelma ja tehdään viranomaispäätökset sekä varmistetaan palveluiden käyn-

nistäminen (Asiakasohjaajan käsikirja 2018, 5-6). Asiakkaan tarpeiden pohjalta arvioi-

daan yhdessä, millaisilla palveluilla tarpeisiin voidaan vastata. Asiakas- ja palveluoh-

jauksen prosessissa palvelutarpeen arviointi toimii porttina julkisen palvelusektorin 

tuottamiin harkinnanvaraisena myönnettäviin palveluihin. (Lehmuskoski & Kuusisto-

Niemi 2012, 21, 23; Vähäkangas ym. 2018, 18.)  

Palvelutarpeen arvioinnin merkittävä osatekijä on sen dokumentointi. Palvelutar-

peen arviointiin ja asiakkaan valintoihin perustuen laaditaan asiakassuunnitelma, 

jonka pohjalta palvelut käynnistetään ja tehdään viranomaispäätökset (Kettunen 

2018, 36). Hallintolaki edellyttää (L 434/2003) tiedoksiantoa ja muutoksenhakuoi-

keutta myönnetyistä palveluista. Tämä osaltaan edistää asiakkaan osallisuutta oman 

palveluprosessinsa toteutuksessa (Lehmuskoski & Kuusisto-Niemi 2012, 26). Palve-

luntarve voidaan määritellä tilapäiseksi, toistuvaksi tai pitkäaikaiseksi. Vastaavasti 
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palvelutarpeen arviointi voi johtaa kielteiseen päätökseen, jos palvelujen myöntämi-

selle ei ole perusteita. Tilapäiseen avuntarpeeseen voidaan vastata tilapäisellä tai 

määräaikaisilla palveluilla, joiden tarkoituksena on ennaltaehkäistä pidempiaikaista 

palvelutarvetta. (Vähäkangas ym. 2017, 13, 16.)  

Palveluprosessin kolmannessa vaiheessa palvelujen järjestämisvaiheessa käynniste-

tään asiakkaan tarpeen mukaiset palvelut. Järjestämisvaiheeseen sisältyy asiakkaan 

tilanteen seuraaminen yhteistyössä palveluja tuottavien tahojen kanssa ja tarvitta-

essa asiakkaan tilannetta arvioidaan uudelleen palvelutarpeen muuttuessa. Asia-

kasohjaus kulkee mukana ikääntyneen rinnalla palvelujen verkostoissa ja paljon pal-

veluja tarvitseville nimetään omatyöntekijä. (Asiakasohjaajan käsikirja 2018, 17.) Yh-

teenveto asiakas- ja palveluohjauksen prosessista kuviossa 1.  

 

Kuvio 1. Asiakas- ja palveluohjauksen ydinprosessit mukaillen Ikäneuvo-hanke (2018) 

 

Keski-Suomessa Kukoistava kotihoito -hankkeessa alueellisena kehittämistyönä val-

misteltiin maakunnallinen keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen malli (KAAPO). Ke-

hittämistyön tuloksena valmisteltiin maakunnallinen keskistetyn asiakas- ja palve-
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•Palvelujen toteutus ja seuranta 
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luohjauksen organisoitumisen malli, yhteneväisen palvelutarpeen arvioinnin ja myön-

tämisperusteiden malli sekä neuvonnan ja asiakasohjauksen yhteneväiset työnkuvat. 

(Hakala 2018, 42.)  

Keski-Suomen KAAPO-mallin palveluprosessi on yhteneväinen muiden maakuntien 

kehittämistyönä kuten Ikäneuvo -hankkeessa valmisteltuun malliin, sillä kehittämis-

työtä on ohjannut Sosiaali- ja terveysministeriön asettamat periaatteet asiakas- ja 

palveluohjauksen järjestämiselle. Kukoistavan kotihoito- hankkeen tuloksiin kirjat-

tuna tavoitteena on, että asiakasprosessi päättyy yhteydenottajista valtaosalla (90 %) 

ensimmäiseen neuvonnan vaiheeseen. Asiakasohjauksen osalta tavoite on, että suu-

rin osa asiakasohjauksen palvelutarpeen arviointivaiheen asiakkaista tulee toimeen 

itsenäisesti kotona ilman julkisen sektorin palveluita. (Tammi ym. 2018, 9-10.)  

Palvelutarpeen arvioinnissa keskeisiä lähestymistapoja ovat voimavaralähtöinen ja 

ratkaisukeskeinen lähestymistapa. Voimavaralähtöinen palvelutarpeen arviointi pe-

rustuu ongelmalähtöisyyden sijaan yksilöllisten voimavarojen määrittämiseen, joiden 

pohjalta määrittyvät tarpeenmukaiset palvelut (Hänninen 2007, 11). Voimavaraläh-

töisyydessä keskitytään tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseen, jossa keskeistä 

on asiakkaan kuuleminen, vuorovaikutus ja asiakkaan omat tavoitteet. Voimavaraläh-

töisessä lähestymistavassa korostuvat ihmisen ja ympäristön voimavarat muutoksen 

aikaansaamisessa. (Keskitalo & Vuokila-Oikkonen 2018, 176.) Ratkaisukeskeisessä lä-

hestymistavassa asiakkaan kokemaa avun tai tuen tarvetta selvitetään asiakkaan 

määrittelemän muutoksen tarpeen ja tavoitteiden kautta. Yhteistyöhön, kumppa-

nuuteen ja asiakkaan voimavaroihin perustuen etsitään vaihtoehtoja, joilla muutos 

mahdollistuu. (Mts. 174-175). 

2.5 Ikääntyneen toimintakyky  

Vanhuspalvelulaissa (L 980/ 2012) Ikääntyneellä tarkoitetaan vanhuuseläkeiän (+ 63) 

täyttänyttä henkilöä, jonka fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen tai sosiaalinen toimin-

takyky on heikentynyt korkean iän, pitkäaikaissairauksien tai vamman vuoksi. Muu-

tokset ikääntyneen asiakkaan toimintakyvyn ja toimijuuden eri osa-alueilla määrittä-

vät ikääntyneen asiakkaan tarveharkintaisten palvelujen ja kuntoutumisen tarvetta. 
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Laki oikeuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin pääsääntöisesti niiden tar-

peen mukaan, ei henkilön iän mukaan (Sosiaalihuoltolain soveltamisopas 2017, 26). 

Ikääntyminen tuo mukanaan yksilölliset rajoitteet ja tarpeet, jotka määrittävät palve-

lujen tarvetta. Tutkimusten valossa ikääntyneen väestön toimintakyky on kohentunut 

viime vuosien aikana. Eliniän pidentyessä monet sairaudet ja toimintakyvyn rajoitteet 

kuitenkin lisääntyvät iän myötä (Hannikainen 2019, 266).  Ikääntyminen on yksilölli-

nen prosessi, joka on yhtä lailla sisäisten kuin ulkoisten tekijöiden tulos. Ikääntymisen 

muutokset ovat biologisten tekijöiden aiheuttamaa toimintakyvyn muutosta eli pri-

määristä vanhenemista sekä erilaisten ulkoisten tekijöiden, kuten sairauksien ja elä-

mäntapojen vaikutusta eli sekundääristä vanhenemista (Pikkarainen 2013, 29). Ikään-

tynyt voi kokea pitkäaikaisista sairauksista huolimatta terveydentilansa hyvänä, jos se 

ei vaikuta päivittäisten askareiden hoitamiseen (Pohjolainen 2014, 5). Palvelujen tar-

peen ja kuntoutumisen näkökulmasta ikääntyneen toimintakyky on ratkaiseva tekijä, 

ei niinkään diagnosoidut sairaudet. Palvelutarpeen arvioinnissa tarkastellaan asiak-

kaan toimijuutta, arjesta suoriutumista ja elämäntilannetta laaja-alaisesti. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määritelmä toimintakyvylle on ” ikääntyneen 

fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä selviytyä hänelle itselleen merkitykselli-

sistä ja välttämättömistä jokapäiväisen elämän toiminnoista”. Se kuvaa omien kyky-

jen ja tavoitteiden mukaista arjessa toimimista ja toimintaympäristön välistä tasapai-

noa, jota voidaan tukea erilaisilla palveluilla tai ympäristöön liittyvillä tekijöillä, kuten 

toimintaympäristön esteettömyydellä. (Mitä toimintakyky on? 2019). Paltamaan ja 

Perttinän (2015) mukaan toimintakyvyn kuvaamisen tavoitteena on tunnistaa yksilön 

ympäristön tai yksilöllisten toimintatyylien muutostarpeita, jotta yksilö voisi toteut-

taa omia tavoitteitaan arjessaan ja ylläpitää toimintakykyään sekä vaikuttaa elämän-

hallintaansa. 

Toimintakykyä kuvaava yleistyvä luokitus ikääntyneiden kuntoutuksessa on Maail-

man terveysjärjestö WHO:n (2004) toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden 

luokitus (ICF), joka kuvaa miten sairauden ja vamman vaikutukset näkyvät yksilön elä-

mässä. ICF -luokitus on biopsykososiaalinen lähestymistapa, jossa toimintarajoitteet 

ovat seurausta terveyden ja konkreettisen elämäntilanteen vaatimusten välisestä 
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epätasapainosta. Lähestymistapa huomioi terveydentilaan liittyvien tekijöiden ohella 

ympäristö- ja yksilötekijöiden vaikutukset. (ICF-luokitus 2016.) Paltamaan ja Perttinän 

(2015) mukaan toimintakyky ja toimintarajoitteet voidaan kuvata ICF: n avulla moni-

ulotteisena, vuorovaikutuksellisena ja muuttuvana tilana, joka muodostuu lääketie-

teellisen terveydentilan ja tilannesidonnaisten yksilön ja ympäristötekijöiden yhteis-

vaikutuksesta. Henkilön osallistumista omaan elämäänsä voidaan näin tarkastella to-

dellisissa arjen ympäristöissä. 

Toimintakykyä voidaan tarkastella toimijuuden näkökulmasta. Se viittaa ikääntyneen 

kyvykkyyteen ja mahdollisuuksiin käyttää jäljellä olevaa toimintakykyään arkielämäs-

sään, tehdä sitä koskevia ratkaisuja ja valintoja sekä elää toimintakyvyn heiketessäkin 

tarpeidensa ja tavoitteidensa mukaista elämää (Jyrkämä 2012). Toimijoina ikääntyvät 

ihmiset käyttävät resurssejaan, toimivat ja tekevät valintoja elämäntilanteensa, vaih-

toehtojen ja mahdollisuuksien sekä niiden tuottamien ehtojen ja rajoitusten puit-

teissa. Toimijuus korostaa toiminnan tavoitteellista ja merkityksellistä luonnetta. 

(Härkäpää 2012; Näslindh-Ylispangar 2012, 144.) Henkilökohtainen toimijuus on ky-

kyä ja mahdollisuutta tehdä valintoja ja toimia niiden perusteella, jotka ovat merki-

tyksellisiä. Se on tarkoituksen mukaista, tavoitteellista ja tietoista pyrkimistä vaikut-

taa omaan toimintaan ja tilanteeseen. (Härkäpää 2012.)  

Toimijuutta määrittää elämäntilanteiden ehdot ja niiden rakentuminen pakoista, va-

linnan mahdollisuuksista, resursseista ja niiden muodoista, olemassaolosta ja käytet-

tävyydestä (Jyrkämä 2008, 193). Toimijuus on sidoksissa aikaan, paikkaan ja tilantee-

seen kuten ikään ja elämänkaareen, asiakkuuteen eri palveluissa ja hoitopolun eri 

vaiheissa.  Se on jatkuvaa prosessia, jossa toimijuuden ulottuvuudet muuttuvat, vai-

kuttavat toisiinsa ja tulevat esille eri tavoin. Toimijuus ilmenee vuorovaikutuksessa ja 

suhteessa toisiin ihmisiin, jota määritellään erilaisissa tilanteissa erilaisten tilanteiden 

suhteen. (Mts. 196.)  

2.6 Osallisuuden eri muodot  

Osallistuminen on asiakkaan toimijuuden, itsemääräämisoikeuden ja yhdenvertaisuu-

den toteutumista. Osallistuminen on vuorovaikutuksen tulos, jota ohjaa asiakkaan 
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tarpeet, odotukset ja mielikuvat ja toisaalla ammattilaisen rooli ammatin ja organi-

saation edustajana. Asiakkaan osallistuminen mahdollistuu palveluprosessissa, jossa 

on tilaa asiakkaan ja ammattilaisen väliselle vuorovaikutukselle sen ohjatessa proses-

sin muuttumista ja muokkaantumista. Osallistuminen on edellytyksenä osallisuu-

delle. (Virtanen ym. 2011, 29.) 

Osallistumista laajempi käsite on osallisuus, jonka kehittyminen alkaa osallistami-

sesta ja sen syveneminen osallisuudeksi edellyttää sitoutumista ja omaehtoisuutta 

(Kinnunen 2018, 181). Jämsén ja Pyykkönen (2014, 9) määrittelevät osallisuuden mo-

nitasoiseksi tuntemisen, kuulumisen ja tekemisen kokonaisuudeksi. Sosiaali- ja ter-

veysministeriön mukaan osallisuus tarkoittaa mukanaoloa, vaikuttamista, huolenpi-

toa ja osalliseksi pääsemistä hyvinvoinnista (Osallisuuden edistäminen n.d). Osalli-

suus on määritelty tunteeksi, joka syntyy osallisuudessa jonkin yhteisön toimintaan ja 

ilmenee jäsenten välisenä arvostuksena, tasavertaisuutena ja luottamuksena sekä 

vaikuttamisen mahdollisuutena osana yhteisöä (Osallisuus 2019). Osallisuuteen sisäl-

tyy vaikuttamista oman elämänsä kulkuun, mahdollisuuksiin, toimintoihin, palvelui-

hin ja joihinkin yhteisiin asioihin (Isola, Kaartinen, Leeman, Lääperi, Schneider, Valtari 

& Keto-Tokoi 27, 2017).  

Osallisuus on kuulumista sellaiseen vuorovaikutukselliseen kokonaisuuteen, joka li-

sää hyvinvointia ja elämän merkityksellisyyttä. Osallisuus on keskeinen tekijä oman 

elämän merkityksellisyyden kokemiseksi, jota edistäviä tekijöitä ovat yksilötasolla 

hyvä terveys ja elämäntavat, myönteinen käsitys itsestä sekä ongelmanratkaisutai-

dot. Yhteisötasolla osallisuuden kokemukseen vaikuttavat perheen ja ystäväpiirin 

ohella tarpeellisuuden tunne. Yhteiskunnallisella tasolla osallisuuden kokemus raken-

tuu tyydyttävästä perustarpeista ja turvallisuuden tunteesta. (Jämsén & Pyykkönen 

2014, 56.) Osallisuutta voidaan vahvistaa ja lisätä tarpeeseen vastaavien palveluilla 

tai tarjoamalla mahdollisuuksia toimintaan, jossa voi luoda sosiaalisia kontakteja. 

(Virtanen ym. 2011, 29.) 

Palvelujärjestelmän ja asiakkuuden väliseen vuorovaikutukseen liittyy keskeisesti pal-

veluosallisuus. Palveluosallisuus on osallistumista palvelujen suunnitteluprosesseihin 

sekä vaikuttamista palvelujen toteutukseen, sisältöön ja itseä koskeviin päätöksiin. Se 
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tarkoittaa asiakkaan kokemustiedon huomioon ottamista palvelujärjestelmässä, 

mahdollisuutta saada tietoa palveluista ja edellytyksistä päästä palvelujen piiriin. 

Osallisuuden toinen ulottuvuus on sosiaalinen osallisuus, joka tarkoittaa kokemuksel-

lisuutta ja osallistumista arjen toimintoihin ja yhteisöihin. (Lindth ym. 2017, 114.) 

Asiakkaan kokemus osallisuudesta lisää hyvinvointia ja asiakasosallisuuden toteutu-

minen auttaa kehittämään vaikuttavia palveluita. Asiakasosallisuudella tarkoitetaan 

palveluiden käyttäjien osallistumista ja vaikuttamista omaan palveluun tai palvelui-

den suunnitteluun, kehittämiseen, toteuttamiseen ja arviointiin omaa asiointia laa-

jemmin. Asiakasosallisuus tuo kokemustiedon näkyväksi ammatillisen ja tieteellisen 

tiedon rinnalle, jonka yhdistämisen tavoitteena on tuottaa uudenlaisia palvelukäy-

täntöjä. (Leehman & Hämäläinen 2015; Niskala ym. 2017, 8-9.) 

Kinnunen (2018) on kuvannut asiakkaan osallisuutta palvelun käyttäjänä viisiportai-

silla tikapuilla osallisuusasteen ja vaikutusmahdollisuuksien kasvaessa alhaalta ylös 

siirryttäessä. Alimmalla manipulaatiotasolla palvelun tuottaja tekee päätökset ilman 

asiakkaan osallistumista. Toisella tasolla informoidaan asiakasta ja kerätään pa-

lautetta mutta organisaatio päättää tiedon hyödyntämisestä. Kolmas taso on konsul-

taatiotaso, jossa asiakkaan mielipidettä kuullaan mutta se ei vaikuta palveluja koske-

viin päätöksiin. Neljäs taso on kumppanuustaso, jossa asiakas ja työntekijä jakavat 

valtaa palvelujen suunnitteluprosessissa. Ylimmällä tasolla asiakkailla on enemmän 

valtaa suhteessa ammattilaisiin. (Kinnunen 2018, 181.) 

Asiakkaan osallisuuden ja vaikuttamisen aste on korkeimmillaan kumppanuustasolla. 

Palvelujen sisällöllisessä ja rakenteellisessa kehittämistyössä on tullut tarve hyödyn-

tää asiakkaiden kokemuksia ja ottaa heidät mukaan kehittämistyöhön. Asiakkaiden 

osaamista on ryhdytty hyödyntämään palvelujen suunnittelussa ja muotoilussa sekä 

palvelujen toimivuuden arvioinnissa. Kehittämistyössä asiakkaiden osallisuutta on 

hyödynnetty kokemusasiantuntijoina ja kehittäjä- ja vaikuttaja-asiakkuuksina erilai-

sissa kehittämistyön toimintaympäristöissä ja asiakasfoorumeissa. Niiden tavoitteena 

on ollut tuottaa uudenlaisia palvelukäytäntöjä. Erityisesti kokemustietoon perustuva 

palvelujen uudistaminen on voimistunut. (Niskala, Kairala, & Pohjola 2017, 8-9; 

Torkki ym. 2017, 37.) 
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2.7 Asiakaskokemus kehittämistyössä  

Asiakaskokemuksen rooli sosiaalipalvelujen kehittämistyössä on saanut painoarvoa 

sosiaalipalvelujen asiakkaan aseman muuttuessa ja kuluttaja-asiakkuuden vahvistu-

essa sekä asiakaslähtöisten palvelujen ja toimintaprosessien kehittämistyön yhtey-

dessä. Löytänä ja Kortesuo (2011, 11) määrittelevät asiakaskokemuksen kohtaamis-

ten, mielikuvien ja tunteiden summaksi, jonka asiakas muodostaa yrityksen toimin-

nasta. Puolestaan Fischer ja Vainio (2014) määrittelevät sen olevan henkilökohtainen 

odotusarvo palvelukohtaamisessa. Asiakaskokemuksen muodostumiseen vaikuttaa 

organisaatio ja sen sisäisen osaamisen ja vuorovaikutuksen arvoketju, joka konkreti-

soituu vuorovaikutteisessa ja henkilökohtaisessa palvelussa. (Fischer & Vainio 2014, 

165-167). 

Asiakaskokemuksen muodostumisesta voidaan erottaa kolme ajallisesti toistaan seu-

raavaa vaihetta, jotka ovat ennakkokokemus, ydinkokemus ja jälkikokemus. Ennakko-

kokemus muodostuu varsinaisen ydinkokemuksen ulkopuolisista tapahtumista, jonka 

muodostuminen alkaa siitä, kun asiakas tunnistaa tarpeen jollekin hyödykkeelle tai 

palvelulle ja alkaa etsiä siitä tietoa (Löytänä & Korkiakoski 2014, 105). Ennakkokoke-

muksen muodostumiseen vaikuttavaa saatavilla ja olemassa oleva tieto. Ennakkoko-

kemuksen ja jälkikokemuksen väliin jää varsinainen asiakaskokemuksen ydin. Ydinko-

kemus konkretisoituu kaikissa yksittäisissä asiakaskohtaamisissa sekä niiden yhteis-

vaikutuksena (mts. 98). Ydinkokemus muodostaa varsinaisen arvon, jota asiakas ta-

voittelee (Tuulaniemi 2011, 79). 

Asiakkaan kokema palvelun arvo on saatujen hyötyjen ja tehtyjen uhrausten erotus. 

Hyötyjä ovat yrityksen tai organisaation tuottamat kokemukset, jotka helpottavat asi-

akkaan elämää tai tyydyttää jonkin tarpeen. Uhrauksia ovat esimerkiksi taloudelliset 

ja ajalliset resurssit. Organisaatio tai yritys tuottaa asiakkaalle palvelun arvoa jokai-

sessa kohtaamisessa. Parhaimmillaan arvo lisääntyy erilaisten kohtaamisten seurauk-

sena ja asiakassuhteen aikana. (Löytänä & Korkiakoski 2014, 54-56.) 



22 

 

Organisaatiot ja yritykset luovat tuotteilla ja palveluilla edellytyksiä arvon muodostu-

miselle, johon asiakas omalla toiminnallaan luo itselleen niistä arvoa. (Löytänä & Kor-

kiakoski 2014, 18). Steinin ja Ramaseshan (2015, 12-14) mukaan asiakkaan koke-

musta organisaatiossa tai yrityksessä voidaan tarkastella erillisten kosketuspisteiden 

kautta, joita ovat ilmapiiri, viestintä, prosessi, asiakkaan ja työntekijän välinen vuoro-

vaikutus ja tuotteiden väliset vuorovaikutusten elementit. Yrityksen näkökulmasta 

asiakaskokemuksen syntymiseen vaikutetaan läpi koko organisaation yhteisen toi-

minnan ja vuorovaikutuksen tuloksena. Yksilötason asenteet ja arvot vaikuttavat yh-

teisön toimintaan ja yhteiseen tahtotilaan, jonka avulla saavutetaan toiminnalle ase-

tettu päämäärä (mts. 12-14). Palvelutapahtumien ja palveluprossien asiakaskoke-

muksen tulokseen vaikuttaa myös asiakas itse. Asiakkaan rooli palvelun kohteena 

olemisen lisäksi on olla aktiivisena osallistujana kokemuksen luomisessa. (Mts. 166-

167.)  

Palvelun arvon muodostumista voidaan tarkastella erilaisten asiakasroolien näkökul-

masta. Kuluttaja-asiakas odottaa asiakaskokemuksen vastaavan tarpeita, joka on 

ajankohtainen, merkityksellinen ja helposti saatavilla (Löytänä & Kortesuo, 2011, 

122). Kansalaisasiakkaan näkökulmasta arvoa tuottaviin odotuksiin ja tarpeisiin vas-

tataan kuuntelemisella, elämäntilanteiden huomioimisella ja ratkaisujen löytymisellä 

sekä kunnioittavalla ja tasavertaisella kohtelulla, vastineen saamiselle verorahoille, 

luotettavuudella ja avoimuudella (mts. 126). Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-

suhteissa odotuksiin vastataan kiinnittämällä huomiota yksittäisten kohtaamisten si-

jaan koko palveluprosessiin. Lisäksi asiakkaan läheiset ovat osana asiakkuutta ja tar-

peiden huomioiminen on kokonaisvaltaista (mts. 128). 

Positiivinen asiakaskokemus syntyy, kun asiakas huomioidaan, häntä kuunnellaan ja 

pyritään ymmärtämään hänen tilanteensa, pidetään yhteyttä ja kysymyksiin vasta-

taan viipymättä (Fischer& Vainio 2014, 9). Virtasen (2011, 24) mukaan hyvän asiakas-

kokemuksen taustalla on asiakkaan odotusten ja tuotetun palvelujen välinen tasa-

paino.  Vuorovaikutuksen laadulla ja merkityksen kokemuksella on todettu olevan sii-

hen vahva yhteys. Laadukkaassa vuorovaikutustapahtumassa, joka tarkoittaa näh-

dyksi ja kuulluksi tulemista, saadaan aikaan merkityksellisyyden kokemus. Tämä lisää 

asiakkaan ja työntekijän itsearvostusta ja mielikuvaa omasta kyvykkyydestä. (Fischer 

& Vainio 2014, 167.)  
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Julkisissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakaskokemuksen mittaaminen 

on vielä vähäistä. Kansallisella tasolla sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjien asiakas-

kokemusta tutkitaan yleisellä tasolla Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen toimesta, 

jossa tutkimus ei ulotu yksittäisiin palvelutapahtumiin. Yksittäisen palvelutapahtu-

man liittyvää asiakaskokemusta mitataan vaihtelevasti ja yleisin käytössä oleva mit-

taustapa on ” happy or not happy” -automaatti. Palvelujen laadun kehittämisessä on 

laadullisen asiakaskokemuksen keräämisessä yleisemmin hyödynnetty asiakasraatia 

ja kokemusasiakkaita. (Torkki, Leskelä, Linna, Torvinen, Klemola, Sinivuori, Larsio & 

Hörhammer 2017, 35.) 

Yksityisissä terveyspalveluissa systemaattiseen asiakaskokemuksen mittaamiseen 

yleisesti on käytössä Net Promoter Score- mittaria (mts. 35). Mittarilla tiedustellaan 

asiakkaan halukkuutta suositella yritystä tai palvelua asteikolla 0-10. Annetun arvon 

mukaan asiakkaat jaetaan kolmeen eri luokkaan.  Asiakkaat, jotka antavat arvosanan 

9-10 ovat suosittelijoita ja tyytyväisiä asiakkaita, jotka todennäköisesti suosittelevat 

yritystä eteenpäin. Arvosanan 7-8 antajat ovat passiivisia asiakkaita, jotka ovat tyyty-

väisiä palveluun mutta eivät kuitenkaan ole vielä sitoutuneita. Sen sijaan asiakkaat, 

jotka antavat arvoksi 0-6 ovat tyytymättömiä saamaansa palveluun kuuluen siten ar-

vostelijoihin. (Martikainen & Perttunen.) Mittarin käyttö ei kuitenkaan anna riittä-

västi tietoa asiakaskokemuksen laadusta ja esimerkiksi siitä, miten annettuun arvoon 

on päädytty (Löytänä & Korkiakoski 2014, 141).  

Asiakaskokemusta mittaavan mittarin sijaan tai sen rinnalla voidaan hyödyntää asia-

kaskokemuksen mittaamisessa avointa asiakaspalautetta. Strukturoitujen kyselylo-

makkeiden sijaan laadullisen asiakastiedon hankinnassa haastattelemalla saadaan 

laajempaa asiakastietoa. Luotettava tiedonkeruu koostuu oikeista kysymyksistä, oike-

asta kohderyhmästä ja oikeasta ajoituksesta ja reaaliaikaisuudesta. Asiakaskokemuk-

sen hyödyntäminen kehittämistyössä edellyttää organisaatiolta kykyä kuunnella ja 

käydä vuoropuhelua asiakkaiden kanssa. (Mts. 135- 136, 141.)  

Tutkimuksen mukaan kansallisella tasolla sosiaalipalvelujen asiakkaista noin 60 % 

koki palveluketjun toimivan moitteettomasti ja useimmiten palvelujen piiriin pääse-

misen riittävän nopeana.  Suurin osa palvelujen käyttäjistä oli tyytyväinen tiedon saa-

miseen omasta tilanteesta. Palvelujen saatavuuteen sen sijaan eläkkeellä olevat suh-
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tautuivat työssäkäyviä ja työttömiä epäilevämmin. Korkeasti koulutetut olivat kriitti-

sempiä saatavuuden suhteen kuin vähemmän koulutetut. Myönteisimpänä kokivat 

palvelujen saatavuuden asiakkaat, joilla oli aikaisempia kokemuksia palvelujen käy-

töstä. Ikääntyneiden palveluja luotti saavansa väestöstä noin puolet. Luottamus ko-

tiin annettaviin palveluihin oli hieman suurempi kuin muihin palveluihin. (Ilmarinen, 

Aalto & Muuri 2019, 220-224.)   

Blombergin, Karjalaisen, Karjalaisen, Kivipellon, Saikkosen ja Saikun (2016) tutkimuk-

sessa sosiaalipalvelujen asiakaskokemuksesta hyvät kokemukset perustuivat asioin-

nin helppouteen, hyvään vuorovaikutukseen, asioiden hoitamisena sovitusti ja ajal-

laan sosiaalipalveluissa.  Myönteiseen palvelukokemukseen oli yhteydessä henkilö-

kohtaisen tuen saaminen ja asiakassuhteen pitkäaikaisuus. (Mts. 2016, 51.) Sen si-

jaan asiakkaiden huonot palvelukokemukset liittyivät asioiden epäselvään ilmaisemi-

seen, asioiden kertomatta jättämiseen, asiakkaan ohjaamiseen asiakkaan kannalta 

hyödyttömään palveluun, työntekijöiden tavoitettavuuteen sekä epäystävälliseen ja 

välinpitämättömään kohteluun. (Mts. 53.) 

Myös kansainvälisessä De São Josén, Barrosin, Samitcan ja Texeiran (2015, 1-11) kir-

jallisuuskatsaukseen perustuvassa tutkimuksessa todettiin ikääntyneen asiakkaan po-

sitiivisen asiakaskokemukseen sosiaalihuollon palveluissa olevan yhteydessä vuoro-

vaikutuksellisiin tekijöihin kuten vastavuoroisuuteen, kunnioitukseen, huomaavaisuu-

teen ja osallisuuteen päätöksenteossa. Kokemukseen turvallisesti hoidosta sisältyi 

hoidon laadukkuus, riittävä hoitoaika ja luottamus hoidon jatkuvuuteen. Sen sijaan 

negatiiviseen asiakaskokemukseen oli yhteydessä vaikeus pyytää apua ja tietämättö-

myys palveluista, kokemus taakkana olemisesta epävirallisessa hoitosuhteessa sekä 

hoitopäätökseen liittyvät yksilölliset tekijät, kuten itsenäisyyden ja riippumattomuu-

den menetys sekä luottamuksen menettäminen.  

Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden kokemuksia asiakasraadin muodossa tutki-

neen Tammelinin (2010, 69) raportin mukaan palveluun tyytymättömyys kohdistui 

henkilökohtaisen palvelun puuttumiseen, tiedon puutteena omista asioista, ajanva-

rauksen ongelmina sekä riittämättömänä palveluista tiedottamisena. Sen sijaan 

myönteisinä asioina asiakkaat kokivat palvelujen löytymisen samasta paikasta ja te-

hokas palveluohjaus, joka auttoi monimutkaisessa palvelujärjestelmässä. (Mts. 69.) 
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3  Jyväskylän vanhuspalvelut kehittämistyön 

toimintaympäristönä 

Jyväskylän kaupungissa vanhuspalvelut kuuluvat perusturvalautakunnan alaisuuteen. 

Vanhuspalvelut on jakaantunut kahteen palvelukokonaisuuteen, jotka ovat palve-

luohjaus ja kotona asumisen tukeminen sekä ympärivuorokautinen asuminen ja 

hoito. Jyväskylän kaupungin ikääntyneiden palveluja on kehitetty lainsäädännön, 

ikääntyneiden laatusuosituksen ja eri kehittämishankkeiden yhteistuloksen seurauk-

sena. Palveluohjauksen ja kotona asumisen tukemisen palvelukokonaisuus on nähtä-

villä kuviossa 2. 

 

Kuvio 2. Vanhuspalvelujen palveluohjauksen ja kotona asumisen tukemisen 

palvelukokonaisuus 

Vanhuspalvelujen organisaatiouudistuksessa 1.1.2019 alkaen palveluohjauksen ja ko-

tona asumisen palvelukokonaisuuden muodostavat OIVA-kokonaisuus, päivä- ja hy-

vinvointikeskuspalvelut, turvapalvelut, kotihoito ja sen ostopalvelualueet, toiminnan-

ohjaus ja varahenkilöstö sekä lyhytaikaishoito Akseli- ja Elina. OIVA-kokonaisuuteen 
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sisältyvät keskitetty asiakas- ja palveluohjaus, perhehoito, kotihoidon kotikuntoutus 

ja kotiutustiimi sekä turvapalvelu 1.6.2019 alkaen.   

Jyväskylän vanhuspalveluissa ikääntyneet asiakkaat ovat ohjautuneet keskitetystä 

asiakas- ja palveluohjauksesta kotiin annettaviin palveluihin, joita ovat säännöllinen 

kotihoito, omaishoito ja tukipalveluista ateria- ja turvapalvelupalvelut. Sen sijaan alu-

eellisiin päivätoiminnan yksiköihin asiakkaat ohjautuivat päivätoiminnan palveluesi-

miehen hallinnollisella päätöksellä joko ottamalla yhteyttä suoraan päivätoiminnan 

yksikköön tai palveluesimieheen.  

Päivätoiminta on muutoksessa, jonka taustalla on päivätoimintaverkoston jakautumi-

nen avoimiin hyvinvointikeskuksien ja kuntouttavien päivätoiminnan yksiköihin. Asi-

akkaan ohjautuminen kuntouttavan päivätoiminnan yksiköihin tapahtuu OIVA-

keskuksen keskitetystä asiakas- ja palveluohjauksesta, joka perustuu henkilökohtai-

seen palvelutarpeen arviointiin. Muutoksen tavoitteena on yhdenmukaistaa toimin-

taprosessit julkisesti tuotettuihin ikääntyneiden tuki- ja kotiin annettaviin palveluihin 

ja yhdenmukaistaa palveluihin pääsemisen kriteereitä. Samanaikaisesti taustalla on 

muutos ikääntyneiden määrän lisääntymisestä, jonka vuoksi määräaikaiset palvelut 

mahdollistavat ikääntyneiden tasavertaiset ja tarpeen mukaiset palvelut. Poikkeuk-

sena on ostopalveluna ostettava aistivammaisten päivätoiminta, johon tässä vai-

heessa asiakkaat ohjautuvat edelleen päivätoiminnan palveluesimiehen päätöksellä.   

3.1 OIVA-keskus ja keskitetty asiakas- ja palveluohjaus  

OIVA-keskus perustettiin Jyväskylässä vuonna 2012 organisaatiomuutoksen yhtey-

dessä yhdistämällä vanhus- ja vammaispalvelujen palveluohjaus. Perustettu OIVA-

keskus mahdollisti vanhus- ja vammaispalveluissa keskitetyn neuvonnan, palveluoh-

jauksen, palvelutarpeen arvioinnin ja päätöksenteon. Sen tavoitteena oli tuottaa asi-

akkaille tasa-arvoiset, oikea-aikaiset ja eri vaihtoehdot huomioivat palvelut. (Soidin-

mäki 2014.) Toimintaympäristön ja organisaation muuttuessa vuosien saatossa, sekä 

kehittämistyön tuloksena tiimien lukumäärä on lisääntynyt ja osaamista on vahvis-

tettu etenkin kotikuntoutuksen ja kotiutustiimin osalta sujuvoittamaan kotihoidon 

prosesseja. 
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Jyväskylän vanhuspalveluissa keskitetyssä asiakas- ja palveluohjauksessa vastuualu-

eet on jaettu palveluohjaustiimeittäin. Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen tiimit 

vastaavat vastuualueiden mukaisesti ikääntyneiden ja yhteistyöverkostojen neuvo-

nasta ja ohjauksesta, ikääntyneiden ja pitkäaikaissairaiden palvelutarpeen arvioin-

neista sekä kotihoidon, omaishoidon, asumispalvelujen ja tukipalvelujen myöntämi-

sestä. Omaishoidon palveluohjaukseen on keskitetty omaishoidon tuen palveluoh-

jaus ja päätöksenteko. Palveluohjaus ikääntyneiden asumispalveluista, kuten vuokra-

asumisesta ja ympärivuorokautisen asumisen päätöksenteosta, sisältyvät Selvitä-Ar-

vioi- Sijoita- tiimille (SAS). Lisäksi veteraanien palveluohjaus ja palvelujen myöntämi-

nen ovat keskitettynä palveluna. Palveluohjauksen rinnalla toimivat omaishoidon lä-

hihoitajat, vanhussosiaalityö ja asiakasmaksutiimi.  

Keskitetty palveluohjaus- ja ostopalvelutiimi vastaa Jyväskylän kaupungin ikääntynei-

den, heidän läheisten sekä viranomaisten yhteydenottoihin puhelinpalvelulla ja hyö-

dyntäen sähköisiä yhteydenoton kanavia, kuten sähköistä yhteydenottopyyntöä ja 

chat-palvelua. Viimeisimpänä on otettu käyttöön takaisinsoittopalvelu helpottamaan 

yhteydenottoa keskitettyyn puhelinpalveluun. Neuvonnan ja ohjauksen ohella nämä 

tiimit vastaavat uusien asiakkaiden palvelutarpeen arvioimisesta, ohjautumisesta pal-

veluihin sekä myönnettyjen palveluiden päätöksenteosta. 

OIVA-keskuksen asiakas- ja palveluohjauksessa on asiakkaiden palvelutarpeen arvi-

oinnissa käytössä voimavaralähtöinen haastattelulomake, joka pohjautuu RAI-

arviointiin. RAI (Resident Assessment Instrument) on kansainvälisessä käytössä oleva 

ikääntyneiden hoidon tarpeen ja laadun sekä kustannusvaikuttavuuden arviointi- ja 

seurantajärjestelmä. RAI-arviointi on standardoitu tiedonkeruun menetelmä, jolla 

kartoitetaan laaja-alaisesti asiakkaan terveydentilaa, toimintakykyä ja ympäristöteki-

jöitä, saatua apua sekä avun ja palveluiden tarvetta. (Havulinna 2019.) 

RAI- arviointia hyödynnetään palveluohjauksessa palvelutarpeen arvioinnissa, joka 

on vanhuspalveluissa käytössä oleva standardoitu toimintakyvyn arviointimenetelmä.  

Aikaisemmin palvelutarpeen arvioinnissa on ollut käytössä osittaisarviointina RAI 

SCREENER. Vuoden 2019 aikana otetaan käyttöön RAI-CA arviointimenetelmä. Mene-
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telmä on kehitetty laaja-alaiseen palvelutarpeen arviointiin, johon on yhdistetty sosi-

aaliseen tilanteen kartoitus (Tietoa RAI-järjestelmästä 2019). Siirtymäajan vuoksi RAI-

arviointia ei ole hyödynnetty tämän kehittämistyön aikana.  

Ikääntyneen asiakkaan toimintakykyä ja arjessa suoriutumista arvioidaan päivittäis-

ten ja välineellisten toimintojen kautta. Arvioitavia perustoimintoja ovat peseytymi-

nen, pukeutuminen, wc-käynnit, liikkuminen kodissa ja lähiympäristössä, ruokailu ja 

pidätyskyky. Välineellisiä toimintoja ovat puhelimen käyttö, kaupassa käynti, aterioi-

den valmistus, kodin hoitoon liittyvät tehtävät ja kulkuvälineillä liikkuminen. Voima-

varalähtöisen haastattelun pohjalta palveluohjaajat laativat palvelutarpeen arviointi-

käynnistä yhteenvedon ja asiakassuunnitelman Effican potilastietojärjestelmään koti-

hoitolehden tiivistelmälehdelle yhteisesti sovitun fraasipohjan mukaisesti.  

Jyväskylän vanhuspalveluissa kerätään asiakaspalautetta säännöllisesti vuosittain. 

Asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan palvelualueittain ympärivuorokautisen hoi-

don ja kotihoidon kaupungin omien ja ostopalveluin tuotetuista toimintayksiköistä 

sekä tukipalveluista. Asiakaspalautteen keräämisessä on hyödynnetty netti- ja tablet-

tikyselyä. Vuonna 2018 OIVA-keskuksen palveluohjauksen osalta asiakastyytyväisyys-

kysely tehtiin omaishoidon tuen asiakkaille. (Asiakastyytyväisyys vanhuspalveluissa n. 

d.)  

3.2 Ikääntyneiden päivätoiminta  

Ikääntyneiden päivätoiminnan uudistamistyötä on jalkautettu käytäntöön kuntoutta-

van päivätoiminnan ja hyvinvointikeskustoiminnan osalta tammikuun 2019 alusta al-

kaen. Uudistunut päivätoiminnan jakautuminen on nähtävissä kuviossa 3. Päivätoi-

minnan kehittämistyön taustalla on toiminnan profiloituminen selkeämmin ikäänty-

neiden asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin, kuten ennaltaehkäisevään hyvinvointia ja ter-

veyttä edistävään toimintaan ja kotihoidon tukipalveluna järjestettävään toimintaky-

kyä edistävään, kuntouttavaan ja ylläpitävään toimintaan.   
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Kuvio 3. Päivätoimintaverkoston muutos ja tehtävät 1.1.2019 alkaen 

 

Hyvinvointikeskustoiminta on ennaltaehkäisevää, kotona asumista tukevaa toimin-

taa. Hyvinvointikeskukset ovat ikääntyneiden matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, 

jotka mahdollistavat neuvonnan, sosiaalisen kanssakäymisen ja aterioinnin. Toimin-

nan tavoitteena on aktivoida ikääntyneiden omaehtoista osallistumista toimintaan ja 

kulttuuriin sekä ennaltaehkäistä ikääntyneiden yksinäisyyttä. (Jyväskylän kaupungin 

kotihoidon myöntämisen perusteet ja soveltamisohjeet 2019, 15.)  

Kuntouttava päivätoiminta on harkinnanvaraista, määräaikaista ja tavoitteellista toi-

mintaa.  Kuntouttavaan päivätoimintaan ohjaudutaan palveluohjaajan tekemän pal-

velutarpeen arvioinnin kautta. Kuntouttavan päivätoiminnan palvelutuotteita koh-

dennetaan asiakkaille ennen säännöllisiä kotihoidon palveluja sekä niille asiakkaille, 

jotka ovat säännöllisen kotihoidon tai omaishoidon tuen piirissä. Päivätoiminnan pal-

velujen sisältöjä on tuotteistettu, jotta palvelu voidaan paremmin kohdentaa erilais-

ten asiakkaiden tarpeisiin. Toiminnan tavoitteena on arvioida, edistää ja ylläpitää 

ikääntyneen hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. Sen tavoitteena on myös lisätä 

ikääntyneiden itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta sekä ennaltaehkäistä muuta 

palvelun tarvetta. (Mts. 15.)  

Yksi kuntouttavan päivätoiminnan tuottamista palveluista on kuntouttava arviointi-

jakso, joka pohjautuu Kukoistavan kotihoito- hankkeen aikana kehitettyyn toiminta-

malliin. Jyväskylän vanhuspalveluissa mallia kokeiltiin ja jatkokehitettiin viemällä se 
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päivätoiminnan toimintaympäristöön. Kuntouttavaa arviointijaksoa on pilotoitu kah-

dessa kuntouttavan päivätoiminnan yksikössä helmikuusta 2019 alkaen.   

Kukoistava kotihoito- hankkeessa kuntouttavaa arviointijaksoa pilotoitiin Keski-Suo-

men maakunnassa huhti-kesäkuussa 2018. Pilotoitava kuntouttava arviointijakso oli 

osa kotikuntoutuksen kehittämistyötä. Toimintamalli kohdennettiin uusille kotihoi-

don asiakkaille, joiden tilanne vaati tarkempaa toimintakyvyn arviointia ennen sään-

nöllisen kotihoidon palvelun aloittamista. Toimintamallin tavoitteena on kuntoutumi-

nen jakson aikana siten, että säännöllisen kotihoidon tarve poistuu tai on vähäinen. 

Kuntouttavan arviointijakson aikana ikääntyneen arkisuoriutumista arvioitiin ja tuet-

tiin kotiympäristössä moniammatillisesti läheisverkoston ja kotihoidon palvelujen 

turvin. (Paltamaa, Pikkarainen & Janhunen 2018, 25.) 

Kuntouttavan päivätoiminnan toimintaympäristössä kuntouttava arviointijakso on ly-

hyt viiden viikon interventio, jonka aikana arvioidaan asiakkaan toimintakykyä, voi-

mavaroja sekä asiakkaan palveluntarvetta. Kuntouttava arviointijakso on kohden-

nettu ikääntyneille ennen säännöllisiä kotihoidon palveluja. Jyväskylän kaupungin pe-

rusturvalautakunnan myöntämisperusteissa ja soveltamisohjeissa kuntouttavaan ar-

viointijaksoon on oikeutettu asiakkaat, joiden fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toi-

mintakyky on tilapäisesti heikentynyt ja riski säännöllisten kotihoidon palveluiden 

aloittamiseen on kasvanut. (Jyväskylän kaupungin kotihoidon myöntämisen perus-

teet ja soveltamisohjeet 2019, 10).  

Ikääntyneen asiakkaan ohjautuessa kuntouttavaan päivätoiminnan arviointijaksolle, 

sairaanhoitaja tekee jakson alussa alkuhaastattelun kartoittaen terveydentilaan liitty-

viä tekijöitä. Toimintakykyä mitataan ja arvioidaan puristusvoima- ja SBBP-mittarilla. 

SPPB (Short Physical Performance Battery) on vakiintunut ja luotettava ikääntyneiden 

alaraajojen suorituskykyä mittaava testistö, joka koostuu tasapaino-kävelynopeus ja 

tuolilta nousu testistä. SBBP-mittarin on todettu soveltuvan erinomaisesti ikääntynei-

den toimintakyvyn arviointiin hyvinvointia edistävien palvelujen yhteydessä (Valkei-

nen, Stenholm, Sainio, Pajala & Vaara 2014.) 
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Toimintakyvyn mittareita hyödynnetään jakson alkaessa ja päättyessä. Jakson päätty-

essä päivätoiminnan henkilöstö arvioi asiakkaan tilannetta ja ohjautumista omaehtoi-

siin palveluihin. Ikääntynyt ohjautuu uudelleen keskitettyyn asiakas- ja palveluoh-

jaukseen arvioitavaksi, mikäli hyvinvointia edistävät toimenpiteet ja omaehtoiset pal-

velut koetaan riittämättöminä jakson aikana tai sen päättymisen yhteydessä.  

3.3  Palveluprosessin kuvaus  

Palveluprosessi on kuvaus siitä, miten palvelua tuotetaan ja toteutetaan. Prosessi ku-

vaa tapahtumasarjaa prosessin alkamisesta sen päättymiseen (Laamanen 2001, 19). 

Palveluprosessissa kuvataan palvelun toteutusvaiheet ja määritellään, ketkä osallistu-

vat palvelun toteutukseen palveluprosessin eri vaiheissa. Asiakas on mukana palvelu-

prosessin tuotantovaiheessa ja samanaikaisesti kuluttaa palvelua prosessin aikana. 

(Jaakkola, Orava & Varjonen 2009, 15).  

Kuntouttavan päivätoiminnan asiakasprosessia valmisteltiin päivätoiminnan ja asia-

kas- ja palveluohjauksen yhteistyönä syksyn 2018 aikana. Muutoksen aikana palvelu-

prosessia on mallinnettu (kuvio 4) paikallisen KAAPO-hankkeen pohjalta. Sen tavoit-

teena oli lisätä yhteisymmärrystä asiakas- ja palveluohjauksen ja päivätoiminnan vä-

lillä sekä yhteistyöverkostoissa. Palveluprosessissa on kuvattu asiakas- ja palveluoh-

jauksen sekä kuntouttavan päivätoiminnan roolia ja vastuuta sekä tiedonsiirtoa pal-

veluyksiköiden välillä asiakkaan palveluprosessin aikana. 
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Kuvio 4. Asiakasprosessi OIVA-keskuksesta kuntouttavaan päivätoimintaan 

4  Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli asiakaslähtöinen palveluprosessin kehittäminen 

kuntouttavalle arviointijaksolle perustuen asiakaskokemukseen. Tavoitteena oli sel-

vittää kuntouttavalle arviointijaksolle ohjautuvien ikääntyneiden asiakkaiden näkö-

kulmasta asiakaslähtöisyyden toteutumista, ohjautumiseen liittyviä taustatekijöitä 

sekä palvelun vastaamista iäkkään asiakkaan tarpeisiin. 

Opinnäytetyöllä haettiin vastauksia seuraaviin kehittämiskysymyksiin:  

1. Miten asiakaslähtöisyys toteutuu asiakas- ja palveluohjauksessa ikääntyneen asiak-

kaan kokemana?  

2. Mitkä tekijät vaikuttavat ikääntyneen asiakkaan ohjautumiseen kuntouttavalle ar-

viointijaksolle? 

3. Miten kuntouttava arviointijakso vastaa ikääntyneen asiakkaan palvelutarpeeseen 

ja odotuksiin?  
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5  Opinnäytetyön toteutus 

5.1 Tutkimuksellinen kehittämistyö  

Tutkimuksellinen kehittämistoiminta yhdistää konkreettisen kehittämistoiminnan ja 

tutkimuksellisen lähestymistavan. Tutkimuksen tuottamaa tietoa joko sovelletaan tai 

sitä käytetään kehitystyön tukena. Kehittämistyössä tietoa tuotetaan tiedeyhteisön 

intressien mukaisesti ja sitä ohjaavat käytännön ongelmat ja kysymykset. Kysymyk-

senasettelut nousevat käytännön toiminnasta ja rakenteista. (Toikko & Rantanen 

2009, 19-22.) Opinnäytetyön taustalla on päivätoiminnan kehittämistyö ja sen seu-

rauksena uudistunut toimintatapa ohjautua kuntouttavan päivätoiminnan palvelui-

hin. Muutos on edellyttänyt sekä OIVA-keskuksen asiakas- ja palveluohjaukselta että 

päivätoiminnan henkilöstöltä sopeutumista uuteen tilanteeseen sekä toimintatavan 

haltuun ottamista.  

Opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehittämistyö, jossa tiedon hankinta ja hyödyntä-

minen tapahtuvat käytännön toimintaympäristössä (Toikko & Rantanen 2009, 21). 

Ojasalon, Moilasen ja Ritalahden (2009, 19) mukaan tutkimuksellinen kehittämistyö 

on työelämän käytännön ongelmien ratkaisua sekä uusien käytänteiden ja ideoiden 

tuottamista ja toteuttamista. Tutkimuksellisuus on tärkeä osa kehittämistyötä, koska 

kehittämistyöhön vaikuttavat tekijät otetaan paremmin huomioon ja tulokset ovat 

paremmin perusteltavissa. 

Tutkimuksellinen kehittämistyö kohdentui ikääntyneen asiakkaan palveluprosessiin, 

joka alkaa asiakkaan, omaisen tai yhteistyötahon yhteydenotosta keskitettyyn asia-

kasohjaukseen, ja päättyy kuntouttavaa arviointijaksoa pilotoiviin päivätoiminnan yk-

siköihin. Ryhmämuotoista kuntouttavaa arviointijaksoa kokeillaan ensin rajatussa 

ympäristössä, ja vasta myöhemmin toimintaa laajennetaan muihin Jyväskylän kau-

pungin vanhuspalveluiden päiväkeskuksiin.  

Tutkimuksellisen kehittämistyön kehittämiskysymykset liittyvät käytännön toimin-

taan (Toikko & Rantanen 2009, 22). Kehittämiskysymyksillä haettiin vastausta ikään-

tyneen asiakkaan ohjautumiseen liittyviin taustatekijöihin, odotuksiin ja kokemuksiin, 
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jotka liittyivät asiakas- ja palveluohjauksen ja kuntouttavan päivätoiminnan palvelu-

prosessiin. Kehittämistyössä hyödynnettiin laadullisen tutkimuksen menetelmiä ta-

voitteena saada syvällisempää ymmärrystä palveluprosessista ikääntyneen asiakkaan 

näkökulmasta (Tuomi & Sarajärvi 2018, 122-123; Eskola & Suoranta 2001, 18). Kehit-

tämistyön aineisto koostui valmiista dokumenteista sekä kysely- ja haastatteluaineis-

tosta, joka on nähtävissä kuviossa 5. 

 

 

Kuvio 5. Kehittämistyön aineisto 

Palveluprosessista voidaan jakaa tai erottaa yrityksen tai organisaation sisäiset pro-

sessit ja asiakkaan kanssa tapahtuva vuorovaikutus (Jaakkola, Orava & Varjonen 

2009, 15). Näkökulma opinnäytetyössä palveluprosessiin on palvelutapahtumissa, 

jotka tapahtuvat vuorovaikutuksessa ikääntyneen asiakkaan kanssa. Tutkimuksessa 

haluttiin tuoda esille asiakkaan kokemus palveluprosessin kokonaisuudesta, joka al-

kaa yhteydenotosta keskitettyyn asiakas- ja palveluohjaukseen ja päättyy palvelun 

päättymiseen kuntouttavassa päivätoiminnassa.  

Miten asiakaslähtöisyys 
toteutuu asiakas- ja 
palveluohjauksessa? 

•Tiedonkeruu 
kyselylomakkeella  

Mitkä tekijät vaikuttavat 
asiakkaan ohjautumiseen 

kuntouttavalle 
arviointijaksolle?

• Tiedonkeruu 
palvelutarpeen arvioinnin 

yhteenvetokirjaus 

Miten kuntouttava 
arviointijakso vastaa 

ikääntyneen asiakkaan 
tarpeisiin ja odotuksiin?

• Tiedonkeruu 
teemahaastattelu

Kehittämiskysymykset  

Palveluprosessin asiakaslähtöisyys ikääntyneen asiakkaan näkökulmasta 
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5.2  Tutkimusaineiston hankinta 

Tutkimustyön kohteena olivat keskitetystä asiakas- ja palveluohjauksesta kuntoutta-

valle arviointijaksolle ohjautuneet ikääntyneet asiakkaat. Aineistoa kerättiin kahteen 

kuntouttavaan päivätoimintayksiköön kuntouttavalle arviointijaksolle ohjautuvilta 

asiakkailta. Kuntouttavalle arviointijaksolle 1.2- 15.4. 2019 ohjautui yhteensä 9 asia-

kasta, joista 7 suostui tutkimukseen. Tutkittavien ikäjakauma oli 69- 91 vuotta. Tutki-

mushenkilöistä naisia oli 3 ja miehiä 4, joista yksi oli pariskunta. Tutkimuksen kohde-

henkilöistä 4 asui yksin ja 3 puolison kanssa.  

Opinnäytetyön tutkimuslupa saatiin Jyväskylän kaupungin vanhuspalveluiden palve-

lujohtajalta marraskuussa 2018. Opinnäytetyön aiheesta tiedotettiin suullisesti keski-

tetyn palveluohjaustiimin viikkopalaverissa sekä päivätoiminnan palveluesimiehelle. 

Yhteistyöpyyntö lähetettiin sähköpostilla keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen 

henkilöstölle sekä kuntouttavan päivätoiminnan yksiköihin ja palveluesimiehelle tam-

mikuun 2019 aikana. Opinnäytetyöhön liittyvät asiakastiedotteet ja kyselylomakkeet 

tulostettiin keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen sekä ostopalvelualueiden tiimiti-

loihin. Suostumuslomakkeet ja tiedote tutkimukseen osallistuvalle asiakkaalle posti-

tettiin kuntouttavan päivätoiminnan yksiköihin ja OIVA-keskuksen asiakas- ja palve-

luohjauksen henkilöstölle.  

Opinnäytetyön aineiston hankinta suoritettiin kolmivaiheisesti. Aineistoa kerättiin 

asiakas- ja palveluohjaukseen liittyvällä kyselylomakkeella, palveluohjaajien teke-

mistä palvelutarpeen arvioinnin yhteenvetokirjauksesta sekä asiakkaiden teemahaas-

tattelulla. Aineiston hankintaprosessi on nähtävillä kuviossa 6.  

 

  

Kuvio 6. Aineiston kolmivaiheinen hankintaprosessi 

 

Kyselylomake

•N= 6

•Aineistonkeruu 
1.1.2019-
30.3.2019

Yhteenvetokirjaus

•N =7

• Aineistonkeruu 
15.3, 26.3, 10.4

Teemahaastatelu

•N=7 

•Aineistonkeruu  
14.3, 21.3, 10,4, 
17.4
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Asiakas- ja palveluohjauksen kysely 

Asiakas- ja palveluohjauksesta asiakaslähtöisyyden toteutumista selvitettiin kyselylo-

makkeella. Teoriatietoon pohjautuen asiakaslähtöisyyttä tarkasteltiin palvelun suju-

vuuden, yhteistyön, vuorovaikutuksen ja osallisuuden näkökulmista. Kyselylomak-

keena käytettiin puolistrukturoitua lomaketta, johon sisältyi sanallisia monivalintaky-

symyksiä ja avoimia kysymyksiä. Kyselylomakkeella (Liite 2) kysyttiin asiakkaan mieli-

pidettä asiakaslähtöisyyden toteutumisesta OIVA- keskuksen keskitettyyn asiakas- ja 

palveluohjakseen liittyen yhteydenottoon, puhelinneuvontaa ja palveluohjaukseen 

sekä asiakkaan toiveita palveluiden parantamiseksi. Kysely suoritettiin 1.1- 

30.3.2019. 

Kyselylomakkeen esitestaus suoritettiin joulukuussa. Kyselylomake annettiin vastat-

tavaksi asiakas- ja palveluohjauksen asiakkaalle, jolle oli tehty palvelutarpeen arvioin-

tikäynti. Kyselyyn vastaamisen lisäksi häneltä pyydettiin palautetta lomakkeen kysy-

mysten ymmärrettävyydestä ja rakenteen selkeydestä. Esitestauksen yhteydessä ei 

tullut esille tarvetta tehdä muutoksia kyselylomakkeeseen.  

Asiakkaalle annettiin kirjallinen tiedote tutkimuksesta (Liite 1) ja palautuskuorella va-

rustettu kyselylomake palvelutarpeen kartoituskäynnin yhteydessä tai ne postitettiin 

käynnin jälkeen. Asiakkaan oli mahdollista palauttaa kyselylomake postitse tai kun-

touttavan päivätoiminnan yksikköön.  

Asiakkaan mielipidettä selvitettiin yhteydenoton, puhelinneuvonnan ja palveluoh-

jauksen osalta väittämäkysymyksin. Vastausvaihtoehtojen asteikkona käytettiin viisi-

portaista Likert- asteikkoa, jossa numero yksi (1) tarkoittaa täysin samaa mieltä ja nu-

mero kaksi (2) tarkoittaa osittain samaa mieltä, numero kolme (3) = En samaa enkä 

eri mieltä, numero neljä (4) = Osittain eri mieltä ja viisi (5) = Täysin eri mieltä. Lisäksi 

lomakkeessa käytettiin sanallisia monivalintakysymyksiä ja avoimia kysymyksiä, joi-

den tavoitteena selvittää asiakkaiden kehittämisehdotuksia. Kyselylomaketta rajattiin 

tutkimuskysymyksen kannalta olennaisiin kysymyksiin. Lomake pyrittiin saamaan sel-

keäksi ja helppolukuiseksi ja vastaajalle mahdollisimman yksinkertaiseksi vastata. Lo-

makkeeseen merkittiin yksityiskohtaisesti vastausohjeet.  

Kyselyyn vastasi yhteensä 6 asiakasta. Kyselyistä palautui postitse 3 kyselyä ja 3 asia-

kasta vastasi kyselyyn haastattelun yhteydessä. Kyselylomakkeella saatava aineiston 
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hankinta varmistettiin pyytämällä asiakashaastattelujen yhteydessä asiakasta vastaa-

maan kyselyyn, ellei hän ollut siihen aiemmin vastannut.  

 

 

Palvelutarpeen arvioinnin yhteenvetokirjaus 

Asiakkaan ohjautumiseen kuntouttavalle arviointijaksolle liittyvistä tekijöistä aineisto 

kerättiin palveluohjaajien laatimista palvelutarpeen arviointikäyntien yhteenvedoista 

Effican asiakas- ja potilastietojärjestelmään kotihoidon tiivistelmälehdeltä.  

Kuntouttavan arviointijakson alkaessa asiakkaalle annettiin kirjallinen tiedote tutki-

muksesta ja häneltä pyydettiin allekirjoitus kirjalliseen suostumuslomakkeeseen. Asi-

akkaan kirjallisella suostumuksella Effican potilastietojärjestelmästä tulostettiin pal-

veluohjaajan kirjaus asiakassuunnitelmasta. Effican tietojärjestelmästä asiakkaan tie-

dot tulostettiin 15.3, 26.3 ja 10.4. Tulostamisen jälkeen aineistosta poistettiin tunnis-

tetiedot ja tulosteita säilytettiin lukitussa kaapissa.  

Palvelutarpeen arvioinnin yhteenvetokirjauksissa asiakassuunnitelmaan tarkasteltiin 

kirjauksia asiakkaan esitietojen, nykytilan, toimintakyvyn, lääkehoidon ja suunnitel-

man osalta. Aineisto luettiin useampaan kertaan ja alleviivattiin ilmaisut, joilla viita-

taan ikääntyneen asiakkaan arjen toimintoihin. Yhteisiksi kriteereiksi sovittiin palve-

lutarpeen arviointikirjauksissa esille tulevat muutokset asiakkaan toimintakyvyn ja ar-

jen toimintojen osalta.  

 

Teemahaastattelut 

Haastattelut suoritettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna (Liite 3), joka tar-

koittaa vuorovaikutuksellista keskustelua, jota haastattelija ohjaa kysymyksillä. Haas-

tattelu koostui kolmesta teemasta, jotka rakentuivat kuntouttavan päivätoiminnan 

palveluprosessin mukaisesti. Ensimmäinen teema oli palvelun aloitus ja odotukset 

kuntouttavalta arviointijaksolta. Toisena teemana oli toiminnan sisältö ja sen vastaa-

minen asiakkaan tarpeisiin ja kolmas teema liittyi palvelun päättymiseen ja toiveisiin 

jakson jälkeen.  
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Päivätoiminnan henkilöstö oli tiedustellut kuntouttavan arviointijakson alkuvaiheessa 

asiakkaan suostumusta haastatteluun. Haastattelut sovittiin päiväkeskuksiin niille 

päiville, joilla asiakkailla oli kuntouttavaa päivätoimintaa. Haastattelut pyrittiin teke-

mään pääsääntöisesti asiakkaan kuntouttavan arviointijakson puolessa välissä tai lo-

pussa, jotta asiakkaalle oli ehtinyt muodostua selkeä kokonaiskuva kuntouttavasta 

päivätoiminnasta.  

Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluna maalis-huhtikuun aikana ja ajankohdat 

olivat 14.3, 21.3, 10.4 ja 17.4. Haastattelutilaksi valittiin rauhallinen huone, jossa ei 

ollut häiriötekijöitä. Molemmat tutkijat suorittivat haastatteluja ja ne nauhoitettiin 

asiakkaiden suostumuksella. Yksi haastattelu tehtiin asiakkaan kotona, koska viimei-

nen päivätoimintapäivä asiakkaan toimesta peruuntui, johon haastattelu oli suunni-

teltu.  

Asiakkaiden yksilöhaastatteluihin päädyttiin, koska kiinnostuksen kohteena olivat ar-

viointijakson yksittäisten asiakkaiden kokemuksellinen tieto, joista haluttiin saada 

mahdollisimman kattavaa tietoa haastattelutapahtuman aikana. (Leinonen, Oton-

korpi-Lehtoranta & Heiskanen 2017, 89). Haastattelun etuna olivat joustavuus ja 

mahdollisuus toistaa, tarkentaa ja selventää kysymyksiä haastattelun aikana. (Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 73; Tuomi & Sarajärvi 2018, 85.) Haastateltavilla ei ollut mahdolli-

suutta tutustua kysymyksiin etukäteen, joten haastattelukysymyksillä ei ole voitu 

etukäteen vaikuttaa haastattelutapahtumaan (Hyvärinen 2017, 38). 

Haastattelut nauhoitettiin asiakkaiden suostumuksella. Haastattelun aikana haasta-

teltavia pyrittiin kohtelemaan loukkaamatta ja kohteliaasti. Haastatteluiden alussa 

kerrottiin haastattelun tarkoituksesta ja kulusta sekä ehdottomasta luottamukselli-

suudesta. Lisäksi korostettiin, ettei kenenkään nimeä, tai muita tietoja, joista asiakas 

voitaisiin tunnistaa, paljasteta tutkimuksen missään vaiheessa. Haastattelun alussa 

haastattelija kertoi muutamalla lauseella itsestään. Haastateltavalla oli oikeus kes-

keyttää haastattelu missä vaiheessa tahansa. 

Haastattelija pyrki haastattelussa saamaan selville tutkimuksen kannalta kiinnostavat 

asiat selville vuorovaikutustilanteessa haastateltavan kanssa (Aaltola & Valli 2001, 

24; Ruusuvuori & Tiittula 2017, 47). Puolistrukturoidulle haastatteluna tyypillisenä 

haastattelu eteni etukäteen suunniteltujen teemojen mukaisesti, mutta se eteni 
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haastateltavan ehdoilla ja kaikkien haastateltavien kanssa ei välttämättä keskusteltu 

samoista asioista samassa laajuudessa (Leinonen ym. 2017, 89).  

Nauhoitettu haastatteluaineisto kuunneltiin ja litteroitiin eli nauhoitettu puhemuo-

toinen aineisto kirjoitettiin puhtaaksi. Litterointi toteutettiin purkamalla puheen pää-

sisällöt näkyviksi. Sen tarkoituksena oli saada aineisto hallittavaan ja analysoimista 

helpottavaan muotoon. (Ruusuvuori& Nikander 2017, 428-430.) 

Puhtaaksi kirjoittelua haastattelutekstiä tuli yhteensä 30 sivua calibri fontilla 12, ri-

vinväli 1,5. Kirjoitetusta haastatteluteksteistä otettiin pois turhia osuuksia, jotka eivät 

liittyneet millään tavalla tutkimuksen aiheeseen. Lisäksi poistettiin paljon litteroitua 

tekstiä, jossa haastattelija oli myönnellyt tai ynähdellyt kannustavasti, jotta sai haas-

tateltavan jatkamaan kertomustaan. Poistetuissa kohdissa oli mm. haastateltavien 

tarinoita omista lapsistaan tai kertomuksia muiden palveluiden käyttämisestä. Kun 

alustava tiivistys oli tehty aineistoille, aloitettiin varsinaisen aineistojen tutkiminen 

analyysiä varten.  

5.3 Tutkimusaineiston analysointi 

Tutkimuksellisessa kehittämistyössä aineistojen analyyseissä ei ole tarkoituksenmu-

kaista analysoida kaikkea aineistoihin sisältyvää informaatiota vaan analyysi jää pin-

nallisemmaksi kuin perinteisissä tutkimusanalyyseissä (Toikko & Rantanen 2009, 

140). Palvelutarpeen yhteenvetokirjaukset ja haastatteluaineisto analysoitiin aineis-

tolähtöisellä sisällönanalyysillä, jossa aineistoa tarkasteltiin eritellen, etsimällä yhtä-

läisyyksiä ja eroja ja tiivistäen (Tuomi & Sarajärvi 2018, 122-123). Kuviossa 7 on ku-

vattu aineistolähtöisen sisällönanalyysin prosessin eteneminen.  

Kyselytutkimuksen aineisto analysoitiin luokittelemalla vastaukset. Kyselytutkimuk-

sen aineistosta etsittiin yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia vastausten perusteella. Kyse-

lyn vastaukset luokiteltiin vastaajien mielipiteiden mukaisesti ja kyselyn aihepiirien 

perusteella omiin luokkiin. Kyselyaineiston pienen määrän vuoksi kyselyjen vastauk-

set kirjattiin erilliselle lomakkeelle, josta vastausten määrän jakautuminen oli hel-

posti havaittavissa. Kyselylomakkeessa vastaaminen avoimiin kysymyksiin oli vä-

häistä, jonka vuoksi vastaukset jäivät yksittäisiksi.  
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Palvelutarpeen arviointien kirjausten ja haastatteluaineiston analyysit etenivät yh-

denmukaisesti. Aineisto järjestettiin tiiviiseen ja selkeään muotoon säilyttäen tutki-

muskysymysten kannalta oleellinen informaatiota. Aineistolähtöisessä analyysissä on 

kolme eri vaihetta, jossa ensimmäinen on aineiston pelkistäminen eli redusointi, toi-

nen aineiston klusterointi eli ryhmittely ja kolmas vaihe teoreettisten käsitteiden luo-

minen eli abstrahointi. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108.) 

Palvelutarpeen arviointien yhteenvetokirjauksista etsittiin vastauksia asiakkaan oh-

jautumiseen liittyvistä tekijöistä kuntouttavalle arviointijaksolle. Tutkimusaineistosta 

etsittiin kirjauksia, joista ilmeni ikääntyneen elämäntilanteeseen ja arkitoimintoihin 

liittyviä muutoksia. Haastatteluaineistosta etsittiin asiakkaan palvelukokemuksia kun-

touttavan arviointijakson aloitukseen, kuntouttavan arviointijakson sisältöön ja jak-

son päättymiseen liittymiseen sekä kehittämisehdotuksista, jonka mukaisesti saman-

kaltaiset vastaukset yhdistettiin omiin luokkiin.  

Molempia aineistoja tarkasteltiin omana kokonaisuutena. Molemmat opinnäytetyön-

tekijät analysoivat molemmat aineistot ensin itsenäisesti. Ensimmäisessä vaiheessa 

aineisto pilkottiin ja redusoitiin eli pelkistettiin, jonka jälkeen aineisto luokiteltiin yh-

distäen samankaltaisia ilmauksia. Yhdistämisen jälkeen aineistoa jäsennettiin ja luoki-

teltiin alaluokkiin, yläluokkiin ja pääluokkaan. Itsenäisesti tehtyä luokittelua verrattiin 

toisiinsa ja keskustellen päädyttiin yhteiseen lopputulokseen. Aineistosta saatavia tu-

loksia verrattiin aikaisempiin tutkimuksiin, joiden pohjalta päädyttiin johtopäätöksiin. 

(Toikko & Rantanen 2009, 140; Tuomi & Sarajärvi 2018, 122- 127.)  
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Kuvio 7. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin eteneminen mukaillen Tuomi & Sarajärvi 

(2018, 123) 

6  Opinnäytetyön tulokset 

6.1 Asiakaslähtöisyyden toteutuminen asiakas- ja palveluohjauksessa 

Asiakkaan palveluprosessi käynnistyi yhteydenotosta OIVA-keskuksen keskitettyyn 

puhelinneuvontaan. Yhteydenottajana keskitettyyn puhelinneuvontaan oli omainen 

lähes kaikkien vastaajien osalta. Yksittäisinä yhteydenottajina olivat asiakas itse ja 

terveydenhuollon edustaja asiakkaan puolesta. Vastaajat kokivat puhelimella 

yhteydenoton itselleen sopivammaksi tavaksi ottaa yhteyttä neuvontapalveluihin. 

Lisäksi toivottiin henkilökohtaisen asiointikäynnin mahdollisuutta.  

Lähes kaikki vastaajat kokivat yhteydenoton ja asioinnin keskitettyssä 

puhelinneuvonnassa vaivattomana. Puhelinneuvonnassa saatu palvelu koettiin 

ystävällisenä ja asiantuntevana (kuvio 8). Henkilökohtaisen yhteydenoton 
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perehtyminen

Pelkistettyjen 
ilmausten etsiminen ja 

alleviivaaminen

Pelkistettyjen 
ilmausten listaaminen

Samankaltaisuuksien 
ja erilaisuuksien 

etsiminen 
pelkistetystä 
aineistosta

Pelkistettyjen 
ilmausten ryhmittely/ 

yhdistäminen ja 
alaluokkien 

muodostaminen

Alaluokkien 
yhdistäminen ja 

yläluokkien 
muodostaminen

Yläluokkien 
yhdistäminen 

pääluokiksi ja kokovan 
käsitteen muodostus



42 

 

parantamiseksi toive oli kotikäynnin järjestäminen tarvittaessa. Muilta osin ei 

vastaajilta tullut toiveita tai ajatuksia henkilökohtaiseen asiointiin liittyen tai 

yhteydenoton kehittämiseksi.  

 

 

Kuvio 8. Asiakaslähtöisyys OIVA-keskukseen yhteydenotosta ja puhelinneuvonnasta  

 

Asiakas- ja palveluohjauksessa Ikääntyneiden neuvonta ja ohjaus toteutui pääasiassa 

henkilökohtaisessa tapaamisessa palvelutarpeen arviointikäyntien yhteydessä. Yhden 

vastaajan osalta neuvonta ja ohjaus sekä palvelutarpeen arviointi toteutui 

yhteydenoton yhteydessä ja puhelinhaastatteluna. 

Palvelutarpeen arviointiin oli vastaajien mielestä varattu riittävästi aikaa. Yhteistyö 

palveluohjaajan kanssa koettiin sujuvaksi ja asiakkaiden mielipiteet huomioitiin 

palveluohjauskäynnin aikana kaikkien vastaajien kohdalla. Riittävä tiedon saanti 

erilaisista palveluista ja palvelujen sisällöistä toteutui vastaajien mielestä 

asiakasohjaustilanteissa. Suurin osa asiakkaista koki osallistuneensa itseään 

koskevaan päätöksentekoon. Sen sijaan joidenkin vastaajien mielestä itsenäinen 

päätöksenteko oli mahdollistunut osittain. (Kuvio 9). Palveluohjaajan kanssa 
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asioidessa vastaajat pitivät tärkeänä tiedon saantia erilaisista palveluista, 

palveluohjaajalta saatavaa tukea terveydentilaan liittyen sekä tietoa siitä, että 

tarvittaessa voi ottaa yhteyttä.  

  

 

Kuvio 9. Asiakaslähtöisyys palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä  

 

6.2  Kuntouttavalle arviointijaksolle ohjautumisen taustatekijät  

Kuntouttavalle arviointijaksolle ohjautuneiden asiakkaiden fyysinen toimintakyky oli 

heikentynyt tilapäisesti tai pidemmän ajanjakson kuluessa. Tilapäisen fyysisen 

toimintakyvyn heikentymiseen olivat yhteydessä lievät tapaturmat tai muutokset 

terveydentilassa. Liikkumisen ja toiminnan yhteydessä epävarmuus oli toimintaa 

rajoittava tekijä.  

Fyysisen aktiivisuuden lasku tuli esille liikkumisen rajoittumisena kodin sisäpuolelle ja 

kodin ulkopuolisen asioinnin haasteellisuutena. Lisäksi toimintakyvyn heikentyminen 

ilmeni arjen askareiden vähenemisenä ja ulkopuolisen avun tarpeena raskaammissa 

kodin askareissa. Ohjautuneista asiakkaista useimmat kokivat tarpeellisena 
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ulkopuolisen siivousavun ja osittain avun tarpeen kodin ulkopuolisessa asioinnissa, 

johon oli mahdollisuus saada apua läheisverkostolta. Toimintakykyä heikentävänä 

riskitekijänä oli myös muutokset ruokailutottumuksissa, jotka ilmenivät ruokahalun 

laskuna. 

Osalla asiakkaista oli taustalla muutoksia muistitoiminnoissa. Muistitutkimukset oli 

laitettu vireille arjessa havaittujen muistiongelmien vuoksi tai muistisairaus oli 

diagnosoitu hiljattain. Asiakkailla, joilla oli havaittavissa muistin alenemaa, oli myös 

aloitekyvyttömyyttä ja lähtemisen hankaluutta kodin ulkopuolelle oma-aloitteisesti ja 

itsenäisesti.  

”viime aikoina asiakkaan liikkuminen vähentynyt, ei ole ulkoilut 

itsenäisesti” (T3) 

”puoliso aikaisemmin tullut mukaan, nyt ei suostu enää lähtemään” 

(T6) 

”Itse huomannut, että harrastukset ovat vähentyneet selkeästi” (T5) 

Muistitoimintojen ohella ohjautumisen taustalla olivat havaitut muutokset omassa 

tai läheisen mielialassa, jotka liittyivät psyykkiseen toimintakykyyn. Psyykkistä 

kuormitusta aiheuttavana tekijänä oli muuttunut elämäntilanne, joka oli 

konkretisoitunut arjessa elämänkumppanin menettämisenä, omaishoitajuuden 

päättymisenä, läheisen sairastumisena tai muuttamisena uuteen ympäristöön. 

Sosiaaliset ja vuorovaikutussuhteet olivat vähentyneet tai olivat vähäisiä 

lukuunottamatta omaisten yhteydenpitoa.   

” sairastumisen jälkeen vähentänyt harrastuksia ja tuonut esille 

mielialan” (T5) 

Ikääntyneen asiakkaan omat voimavarat ja motivaatio olivat yhteydessä 

ohjautumiseen kuntouttavalle arviointijaksolle. Voimavaroja olivat terveydentilan ko-
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hentuminen ja läheisiltä saatava tuki arjessa. Motivoivina tekijöinä oli saada uuden-

laista sisältöä ja toimintaa elämään, fyysisen toimintakyvyn vahvistaminen ja ylläpitä-

minen sekä vuorovaikutussuhteiden lisääminen arjessa.  

”kertoo kaipaavansa toimintaa ja muita ihmisiä, joiden kanssa 

keskustella” (T3) 

”toiveena aktivoitua ja saada uutta toimintaa ja sisältöä elämään” (T2) 

Ikääntyneen asiakkaan palveluntarpeeseen ja ohjautumiseen kuntouttavalle 

arviointijaksolle myötävaikuttavina tekijöinä yhdistyvät fyysisen, psyykkisen ja 

sosiaalisen toimintakyvyn osatekijät (kuvio 10). Myönnettävistä tukipalveluista 

kuntouttava arviointijakso myönnettiin joko yksittäisenä palveluna tai muiden 

tukipalvelujen ohella. Lisäksi usean asiakkaan kohdalla oli lisääntynyt tarve 

itsemaksettaviin palveluihin, kuten siivoukseen.  

 

 

Kuvio 10. Yhteenveto kuntouttavalle arviointijaksolle ohjautumiseen liittyvistä 

tekijöistä 
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6.3 Ikääntyneen asiakkaan kokemukset kuntouttavalta arviointijaksolta  

Ikääntyneet kokivat tärkeimpinä tekijöinä kuntouttavan arviointijakson 

aloittamisesssa muutokset sosiaalisissa suhteissa ja fyysisessä toimintakyvyssä. 

Muutokset sosiaalisissa suhteissa  ja yksinäisyyden kokemus olivat seurausta 

puolison kuolemasta, sairastumisesta tai/sekä uudesta asuinympäristöstä. Fyysiseen 

toimintakykyyn liittyviä tekijöitä olivat oma kokemus liikkumiskyvyn heikentymisestä 

ja fyysisen aktiivisuuden vähentymisestä terveydentilassa tapahtuneiden muutosten 

seurauksena. Kuntouttavan arviointijakson odotettiin tuovan vaihtelua totuttuun 

arkeen ja jakso mahdollisti tutustumisen ikääntyneille tarjottaviin palveluihin.  Oma 

motivaatio ja terveydenhuollon ammattilaisen suositus toiminnan aloittamisesta 

toimivat puskureina toiminnan aloittamisessa.  

”Siellä kotona tunsi hyvin yksinäiseksi olonsa” (T2) 

”Olen muuttanut paikkakunnalle, niin ei ole paljon tuttuja, pääsin 

huonosti liikkumaan, mä olin niin yksin” (T1)  

Haastateltavat kokivat, että heidän henkilökohtaiset tarpeensa ja tavoitteensa 

huomioitiin hyvin sekä jakson alkaessa että sen aikana. Jakson aloitusvaiheeseen 

haastateltavat eivät olleet havainneet epäkohtia. Asiakkaat kokivat olleensa 

tervetulleita kuntouttavaan päivätoimintaan ja osaksi ryhmän toimintaan. Jakson 

alkaessa asiakkaat olivat erityisen tyytyväisiä toiminnan esittelyyn ja 

perehdyttämiseen sekä sairaanhoitajan  tapaamiseen. Toimintakyvyn mittaukset 

koettiin positiivisena asiana. Toimintapäivään järjestetyt kuljetukset mahdollistivat ja 

madalsivat kynnystä lähteä kodin ulkopuoliseen toimintaan.   

”kerrottiin siitä toiminnasta aika paljon ja tiesi mitä seuraavaksi 

tapahtuu, todella hyvin ja perehdytettiin ja kerrottiin kaikkee mitä 

tapahtuu, ihan hyvin. Tunsin, että oli ihan silleen heillä aikaa siellä 

perehdyttää. ” (T1) 
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”kyllä minut on huomioitu ihan hyvin ja toivotettu tervetulleeksi heti.  

Sit kun siihen oli kuljetus ei ollut sitäkään ongelmaa” (T2) 

Haastateltavat kokivat kuntouttavan arviointijakson toteutuneen henkilökohtaisten 

odotusten mukaisesti. Odotuksia, jotka olisivat jääneet toteutumatta tai ylittäneet 

ennakko-odotukset ei tullut haastatteluissa esille. Palvelu vastasi Ikääntyneen 

odotuksiin mahdollisuutena tavata muita ihmisiä. Liikunnalliset harjoitteet edistivät 

omaa liikkumiskykyä ja toivat varmuutta omaan liikkumiseen. Toimintapäivät toivat 

vaihtelua, virkistivät ja kohensivat mielialaa. Osalle haastateltavista toimintaan 

osallistuminen oli edistänyt myös muistiin liittyviä toimintoja.  

Fyysisten harjoitteiden osalta kuntosaliharjoitteet koettiin hyvänä sekä 

mahdollisuuden kokeilla uusia asioita esimerkiksi pelien muodossa. Liikunnalliset 

harjoitteet koettiin omia kykyjä vastaavaksi ja kuntosali mahdollisti harjoittelun 

monipuolisuuden. Myös mahdollisuus kädentaitojen harjoittamiseen toi vaihtelua 

toimintapäivien sisältöön. Toimintapäivän aikana oli huomioitu ikääntyneen 

asiakkaan tarpeet ja toiminta oli tauotettu sopivasti ikääntyneen asiakkaan 

voimavaroihin nähden (kuvio 11). 

 

Kuvio 11. Kuntouttavan arviointijakson vastaaminen asiakkaan palvelun tarpeeseen 

 

Sosiaaliset kontaktit

Arjen 
monipuolistuminen

Fyysisen toimintakyvyn 
kehittäminen

Tulevan palvelutarpeen 
ennakointi 

Asiakkaan 
odotukset ja 

tarpeet jaksolle Sosiaalisten suhteiden 
mahdollistuminen

Mielialan 
kohentuminen

Fyysisten taitojen 
kohentuminen

Kognitioon liittyvät 
taidot

Arviointijakson 
vastaaminen 
odotuksiin ja 

tarpeisiin
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”se oli sellaista niin kuin sanotaan iäkkäämmän treeniä”… pari reissua, 

sitten huomasi, että täähän on asiallista ja rauhallista, ei täällä juosta 

pää märkänä” (T4) 

Asiakkaat olivat tyytyväisiä kuntouttavan päivätoiminnan henkilökunnan 

ammatillisuuteen, vuorovaikutustaitoihin, osaamiseen ja henkilöstön rakenteeseen. 

Mahdollisuus sairaanhoitajan tapaamiseen toimintajakson aikana koettiin hyvänä. 

Ikääntyneiden  kokivat että heidän tarpeensa tulivat huomioiduksi toiminnan aikana. 

Toimintapäivän pituus ja rakenne koettiin omiin voimavaroihin sopivana.  

Kaikkien haastateltavien mielestä kuntouttava arviointijakson pituus tuli olla 

vähintään viiden (5) viikon mittainen. Osa haastateltavista koki jakson pituuden 

sopivana omiin tarpeisiin nähden ja osa koki jakson pituuden liian lyhyeksi. Heidän 

mielestä sopiva jakson pituus oli kahdesta ( 2) kuukaudesta kahteen ja puoleen 

kuukauteen (2,5).  

 

Kuvio 12. Yhteenveto asiakastyytyväisyyden osatekijöistä  

 

Kuntouttavan arviointijakson päätyttyä asiakkaiden toiveena ja tavoitteena olivat 

fyysisen kunnon edistäminen ja ylläpitäminen sekä kuntosaliharjoittelun jatkaminen. 
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Tavoite oli  jatkaa osallistumista kodin ulkopuoliseen toimintaan jakson päätyttyä 

vanhan harrastuksen parissa tai käydä tutustumassa Hyvinvointikeskuksen 

toimintaan. Haastatteluissa miehet toivat  esille, että kesäaikaan kodin ulkopuolista 

luontaista aktiviteettiä oli tarjolla enemmän kuin talvisin. Osalla oli toiveena päästä 

uudelleen kuntouttavan päivätoiminnan palveluihin talviaikaan.  

”nytten mää oon saanut semmoisen iskun, että kun tää loppuu niin mää 

lähen taas sinne seniori kuntosalille” (T5) 

Asiakkaiden todennäköisyys suositella kuntouttavan päivätoiminnan palvelua ja 

toimintaa ystäville ja tuttaville asteikolla 4-10 vaihtelivat kahdeksan (8) ja kymmenen 

(10) välillä. Kuntouttavalle arviointijaksolle ohjautuneet ikääntyneet asiakkaat olivat 

tyytyväisiä saamaansa palveluun ja toiminnan sisältöön. He kokivat toiminnan 

edistävän omaa hyvinvointia. Asiakkaiden kehittämisehdotukset kuntouttavan 

arviointijakson osalta liittyivät toimintapäivien sisältöön. Toiveina olivat 

kädentaitoihin liittyvien toimintojen ja viihde- ja musiikkiohjelmien lisäääminen, 

hieronta- ja rentoutumisharjoitteet sekä ulkoilun mahdollistuminen toimintapäivän 

aikana.  

6.4 Tulosten yhteenveto  

Jyväskylän vanhuspalveluissa yhteydenotto ja asiointi toteutuivat OIVA-keskuksen 

keskitetyssä asiakas- ja palveluohjauksessa matalan kynnyksen periaatteen 

mukaisesti. Sähköisen yhteydenoton sijaan kyselyyn vastanneet mieluiten hoitivat 

yhteydenoton puhelimella tai tapaamalla palveluohjaajan henkilökohtaisesti OIVA-

keskuksessa. Omaiset olivat tärkeässä roolissa palveluprosessin vireille laittamisessa. 

Ikääntyneet kokivat saamansa palvelun läpi koko palveluprossin ystävällisenä, 

asiantuntevana, kiireettömänä ja tiedon tarpeen sekä yksilölliset tarpeet huomioon 

ottavana sekä asiakas- ja palveluohjauksen että kuntouttavan arviointijakson osalta. 

Asiakastyytyväisyydessä ei ollut havaittavissa eroa riippumatta siitä, toteutuiko 

palvelutarpeen arvionti henkilökohtaisessa tapaamisessa vai puhelinhaastatteluna. 
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Palvelutarpeen arviointitilanteisssa asiakaslähtöisyyden osa-alueista osallisuuden 

kokemus päätöksentekotilanteissa toteutui hieman muita osa-alueita heikommin.  

Kuntouttavalle arviointijaksolle ohjautuneiden asiakkaiden yhteisinä taustatekijöinä 

olivat muutokset elämäntilanteessa, sosiaalisissa suhteissa ja fyysisessä aktiivisuuden 

vähentymisestä arjessa. Nämä tulivat esille sekä palvelutarpeen yhteenvetojen 

kirjauksista että asiakashaastatteluista. Ikääntyneiden kokema yksinäisyys tuli 

selkeämmin esille haastattelujen yhteydessä kuin kirjattuina palvelutarpeen 

arviointeihin. Toimintakyvyn vajeet arjen toiminnoissa tulivat esille välineelllisisten 

IADL-toimintojen osalta ruoan valmistuksessa, kodin siivouksessa ja kodin 

ulkopuoliseen liikkumiseen ja asiointiin liittyen. Päivittäisissä ADL-toiminnoissa ei 

tullut esille ulkopuolista avuntarvetta tai tarve oli vähäinen ja toteutui lähipiirin 

turvin.   

Kuntouttavalla arviointijaksolla vastattiin asiakkaan odotuksiin ja tarpeisiin. Asiakkaat 

olivat tyytyväisiä kuntouttavan arviointijakson sisältöön ja toteutukseen, jotka 

konkretisoitui annettuina arvosanoina suositteluhalukkuudesta. Toimintakyvyn 

mittauksissa konkretisoituivat arviointijakson lähtötilanne ja harjoitusten positiiviset 

vaikutukset. Toimintapäivät toivat kaivattua vaihtelua arkeen ja uusia sosiaalisia 

kontakteja, jotka vaikuttivat mielialaan. Kuntouttavan arviointijakson jälkeinen aika 

nähtiin mahdollisuutena jatkaa vanhojen harrastusten parissa, toteuttaa omia 

suunnitelmia tai lähteä tutustumaan uusiin toimintamahdollisuuksiin. 

Ikääntyneiden asiakkaiden kehittämisideat kuntouttavalle arviointijaksolle olivat 

yhteydessä subjektiivisesti merkityksellisinä koettuihin asioihin, kuten ulkoilun 

mahdollistumiseen, kädentaitoihin, rentoutumiseen ja musiikkiin. Pääasiallisesti 

jakson pituus ja käyntikertojen määrä koettiin sopivana, osittain toiveena oli 

kuitenkin mahdollisuus jatkaa ennalta määriteltyä viiden viikon jaksoa. Myös 

yhteydenottoa ja seurantaa jakson jälkeen pidettiin toivottavana.  
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 7 Pohdinta   

7.1 Tulosten tarkastelu    

Opinnäytetyön tulokset perustuivat ikääntyneiden palvelukokemuksiin. Kokemus  

muodostui vuorovaikutuksellisissa tilanteissa, kuten ensikontaktissa OIVA-keskuksen 

keskitettyyn neuvonta- ja ohjauspalveluihin, asiakkaan ja ammattihenkilöiden 

kohtaamisissa palvelutarpeen arvioinnin ja palveluun ohjautumisen yhteydessä sekä 

kuntouttavan päivätoiminnan palvelussa. Tuloksena oli kapea-alainen näkemys 

ikääntyneiden kokemuksista Jyväskylän vanhuspalvelujen sisäisen toimintaprosessin 

ja uuden toimintamallin käyttöönoton ja käynnistämisvaiheesta. 

Tulosten perusteella asiakkaat olivat tyytyväisiä läpi koko palveluprosessin saatuun 

palvelun laatuun. Palveluprosessissa asiakkaan palvelutarpeen arviointi ja 

ohjautuminen palveluun perustui henkilökohtaiseen palveluun ja vastavuoroisuuteen 

asiakkaan mielipiteiden ja toiveiden huomioimisessa, johon yksilökohtainen 

asiakasohjaus työmenetelmänä perustuu (Hänninen 2007, 12). Näiden tekijöiden on 

todettu olevan yhteydessä asiakastyytyväisyyden muodostumiseen sosiaali-

palveluissa (São Josén ym. 2015; Blomgrenin ym. 2016; Tammelin 2010, 69). Myön-

teisen palvelukokemuksen todettiin lisäävän ikääntyneen hyvinvointia ja vähentävän 

sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä tutkimuksessa ikääntyneiden palveluohjauksen 

vaikuttavuudesta (Ristolaisen ym. 2018, 268). 

Asiakkaat olivat tyytyväisiä ammattihenkilön ja asiakkaan väliseen vuorovaikutuksen 

laatuun ja vastavuoroisuuteen sekä asiakkaan tarpeen mukaisen palvelun 

toteutumiseen. Tulokset osoittivat, että asiakkaan hyvään palvelukokemukseen 

vaikuttivat ystävällinen ja asiakasta arvostava kohtelu sekä riittävä tiedonsaanti ja 

myötäeläminen asiakkaan elämäntilanteessa. Myös Virtasen ja muiden (2011, 12), 

São De Josén ja muiden (2015) sekä Blomgrenin ja muiden (2016) tutkimuksissa to-

dettiin ammattihenkilöstön sosiaalisilla taidoilla, asenteilla ja käyttäytymisellä olevan 

merkittävä rooli myönteisen asiakaskokemuksen rakentumisessa sosiaalipalveluissa.   
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Opinnäytetyössä tarkasteltiin asiakaslähtöisyyttä samojen osa-alueiden kautta (saa-

tavuus, sujuvuus, riittävä aika, palvelukokemus) kuten kansallisen terveys-, hyvin-

vointi- ja palvelututkimus FinSoten 2017-2018 valtakunnallisessa tutkimuksessa. 

Ikääntyneiden asiakkaiden antamat palautteet palveluprosessin asiakaslähtöisyy-

destä olivat positiivisia verrattuna kansallisella tasolla toteutuneeseen asiakaskoke-

mukseen sosiaalipalveluissa. Rissasen (2018) mukaan asiakaslähtöisyyden toteutumi-

nen on Suomessa vielä heikolla tasolla sosiaali- ja terveyspalveluissa. Sosiaalipalve-

luissa maakuntien välisessä vertailussa Keski-Suomessa asiakaslähtöisyys toteutui alle 

kaikkien maakuntien yhteenlasketun keskiarvon (Rissanen 2018). 

Asiakaslähtöisyyden eri osa-alueita tarkastellen osallistuminen päätöksentekoon to-

teutui hieman muita osa-alueita heikommin, sillä osa vastanneista koki sen vain osit-

tain toteutuneen. Palveluprosessin kokonaisuutta tarkastellen ikääntyneiden 

kokemus omasta osallisuudesta toteutui kuitenkin hyvin. Oma osallistuminen päätök-

sentekoon toteutui paremmin vastanneiden osalta kuin sosiaalipalvelujen kokonai-

suudessa, sillä kansallisella tasolla sosiaalipalvelujen asiakkaista 40 % ja Keski- Suo-

messa hieman yli 30 % asiakkaista koki osallistuminen mahdollistuneen itseä koske-

vassa päätöksenteossa (Ilmarinen ym. 2019, 223; Rissanen 2018).  

Kuntouttavan päivätoiminnan palveluun ohjautuminen oli asiakkaan toiveen 

mukainen päämäärä tai palvelutarpeen arviointikäynnin aikana syntynyt neuvottelun 

tulos. Tällöin päätökseen palvelun aloittamisesta olivat osaltaan myötävaikuttamassa 

ikääntyneen asiakaan omaiset, joka osaltaan saattoi vaikuttaa ikääntyneen 

kokemukseen omasta osallistumisesta päätöksentekoon. Osallisuuden kokemuksen 

on todettu olevan yhteydessä terveydentilaan liittyviin muutoksiin, kuten ongelman-

ratkaisukyvyn heikentymiseen, sekä psyykkisiin kuormitustekijöihin, jossa voimavarat 

ohjautuvat sopeutumiseen uudessa tilanteessa (Jämsen & Pyykkönen 2014, 39, 56).  

Osallisuuden näkökulmasta kuntouttavalle arviointijaksolle osallistumisen kynnystä 

madalsi ja mahdollisti kuljetuspalvelu tai kuntouttavan päivätoiminnan läheinen 

sijainti. Ikääntymisen myötä on todettu yksinäisyyden ja osallistumisen 

mahdollisuuksien rajoitteiden lisääntyvän, jotka samalla haastavat ikääntyneen 

voimavaroja ja vaikuttavat elämänhallinnan tunteeseen ja toimintatahdon 
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säilymiseen (Eloranta 2009; Sainio 2018). Sosiaalista toimeliaisuutta, vireyttä ja 

hyvinvointia on todettu lisäävän osallistumisen esteiden poistaminen tai niiden 

vähentäminen (Murto, Pentala, Junnila, Kaikkonen, Koponen, Koskela, Koskinen, 

Luoma & Sainio 2014, 4).  

Kuntouttavalle arviointijaksolle ohjautumisen taustalla todettiin olevan yksi tai 

useampi toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivista riskitekijöistä liittyen 

sosiaaliseen, psyykkiseen ja fyysiseen toimintakykyyn (Laatusuositus 2017, 16-17). 

Primaariseen vanhenemiseen yhteydessä olevat toimintakyvyn muutokset olivat 

havaittavissa motoristen toimintojen osalta fyysiseen aktiivisuuden vähentymisenä 

arjessa verraten aikaisempaan aktiiviseen elämäntapaan. Sekundaariseen 

vanhenemiseen liittyvinä tekijöinä olivat terveydentilan ja elämäntilanteiden 

muutokset. Muutokset ikääntyneen arjen toiminnoissa olivat yhteydessä sekä 

primaariseen että sekundaariseen vanhenemiseen yhteistulokseen (Pikkarainen 

2013, 11). Yhtäläisyytenä olivat Keski-Suomen kotikuntoutuskokeilussa kotihoidon ja 

päivätoiminnan kuntouttavalle arviointijaksolle ohjautuvien taustatekijöissä olivat 

vaikeudet kotitöiden hoitamisessa ja osallistumismahdollisuuksien vähentyminen 

(Paltamaa ym. 2018, 50).   

Kuntouttavalle arviontijaksolle ohjautuneiden asiakaiden ikäjakauma oli 69- 91 

vuotta, mikä osaltaan selittää toimintakyvyn alenemisen normaaliin ikääntymiseen 

sekä yksilöllisiin tekijöihin liittyvinä tekijöinä. Tutkimusten mukaan 75 vuotta 

täyttäneiden toimintarajoittuneisuus yleistyy iän myötä jyrkästi. Yleisimpiä toiminnan 

rajoitteita olivat kävelemisen ja keskittymis- ja oppimiskyvyn ongelmat, jotka olivat 

yhteydessä lisääntyvään palvelujen tarpeeseen. (Sainio, Parikka,Pentala-Nikulainen, 

Ahola, Aalto, Muuri,Nurmi-Koikkalainen, Martelin, Koskela & Koskinen 2019, 250; 

Kestilä, Knape & Hetemaa 2019, 198.) Kaikilla kuntouttavalle arviointijaksolle 

ohjautuneista oli aikaisemmin ollut aktiivinen elämäntyyli, joka ilmeni erilaisten 

harrastusten ja liikkumisen muodossa. Tilanteen muuttuessa aikaisemmat 

harrastukset olivat jääneet ja elämänpiiri kapeutunut lisääntyvissä määrin oman 

kodin sisäpuolelle ja keskittäen voimavarat välttämättömiin arjen toimintoihin. 



54 

 

Kokemukset kuntouttavalta arviointijaksolta olivat positiivia ja osallistuminen toimin-

taan vahvisti olemassa olevia voimavaroja ja avasi uusia mahdollisuuksia ja odotuksia 

hyödyntää niitä jakson jälkeen. Toiminnallisuus ja erityisesti fyysiset harjoitteet 

kuntosaliharjoitteluna lisäsivät luottamusta omiin kykyihin ja voimavaroihin. 

Grönlund (2010, 174-175) totesi tutkimuksessaan ikääntyneiden ryhmämuotoisessa 

kuntoutumisessa positiivisen mielialan ja luottamuksen lisääntymisen olevan 

yhteydessä yleiseen aktivoitumiseen, joka edisti omatoimista tekemistä. Kekäläisen 

(2019, 77) tuoreen väitöskirjatutkimuksen mukaan voimaharjoitteluinterventio 

fyysisten hyötyen lisäksi edisti ikääntyneen kokemusta omasta elämänhallinnasta, 

joka motivoi liikkumiseen ja ennakoi voimaharjoittelun jatkamista intervention 

jälkeen.  

Kuntouttavalla arviointijaksolla vastattiin asiakkaan yksilölliseen ja tarpeen mukai-

seen palvelutarpeeseen sekä henkilökohtaisiin odotuksiin. Tuloksista on havaittavissa 

samankaltaisia kuntoutumisen odotuksia ja henkilökohtaisia tavoitteita kuin Tollénin, 

Fredrikssonin ja Kamwendin (2007) tutkimuksessa, joita olivat sosiaaliset suhteet, 

fyysinen harjoittelu sekä arjen toimintojen monipuolistuminen liittyen päivätoimin-

nassa toteutettuun kolmen kuukauden kuntoutumisjaksoon.  

Muutokset fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueilla olivat yhdenmukaiset 

palveluohjaajan kirjauksissa ja ikääntyneille itselleen merkittävinä tekijöinä palvelun 

aloittamise. Näin ollen asiakkaan ”ääni” huomioitiin arviointitilanteessa, jota tuki 

yhdenmukainen näkemys mielipiteiden huomioon ottamisesta ohjaustilanteessa. 

Yhteenvedon kirjauksista ilmenivät ikääntyneen tai läheisten näkemykset 

nykytilanteesta ja toimintakyvyssä tapahtuneista muutoksista. Sen sijaan kirjauksista 

ei selkeästi tullut esille asiakkaan yksinäisyyden kokemusta ja henkilökohtaisia 

tavoitteita kuntouttavalle arviointijaksolle.  

Päivätoiminnan kuntouttavalla arviointijaksolla vastattiin ikääntyneen toimintakyvyn 

vajeisiin varhaisemmassa vaiheessa ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä kuin 

kotihoidon arviointijaksolla Keski- Suomen kotikuntoutuskokeilussa. Ohjautumisen 

taustalla olivat palvelun myöntämisen perusteet. Kotihoidon arviontijaksolle 

ohjautumisen perusteena oli konkreettinen asiakkaan tarvitsema avun- ja tuen tarve 
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päivittäisissä toiminnoissa, joihin vastaaminen mahdollistui kodin 

toimintaympäristössä kotihoidon avun turvin (Paltamaa ym. 2018, 27). 

Ikääntyneen toimintakyvyn ohella saatavilla olevat palvelut ja myöntämisen perus-

teet määrittelevät ikääntyneen asiakkaan ohjautumista palveluihin. Kehusmaan 

(2014) tutkimuksessa todettiin sosiaalipalvelujen saatavuudella ja ikääntyneiden ter-

veydentilalla olevan yhteyttä. Riittävillä panostuksella ikääntyneiden sosiaalipalvelui-

hin on mahdollista vähentää terveyspalvelujen tarvetta ja kustannuksia (mts. 76). 

Päivätoiminnan kuntouttavan arviointijakson myöntämisen perusteissa on huomioitu 

ikääntyneen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueet. Tiukenta-

malla näitä kriteereitä, varhainen puuttuminen toimintakyvyn heikentymistä enna-

koiviin riskitekijöihin ei mahdollistu lyhyellä interventiolla.  

Ikääntyneiden ennaltaehkäisevästä ryhmäkuntoutuksesta on saatu hyviä tuloksia 

Suomessa. Fyysistä aktiivisuutta lisäämällä voidaan ennaltaehkäisevästi vaikuttaa 

ikääntyneen yksilölliseen ja primääriseen vanhenemisprosessiin (Pikkarainen 2013, 

28). Tutkimusten mukaan lihasvoimaa ja tasapainoa kehittävällä harjoittelulla mm.  

iäkkäiden henkilöiden kaatumisia voidaan vähentää 15 – 50 %. (Kaatumistapaturmien 

ehkäisy n.d).  

Karttusen (2009) väitöskirjatutkimuksen mukaan 67- 86- vuotiaiden ryhmämuotoi-

nen tasapaino- ja kuntosaliharjoittelu lisäsi ikääntyneiden toimintakykyä ja elämän-

laatua sekä vähensi terveyspalvelujen käyttöä. Kehusmaan (2014, 76) tutkimuksen 

mukaan liikuntapainotteisesta kuntoutuksesta hyötyy ikääntynyt, joilla ei ole palvelu-

tarvetta ADL-toiminnoissa, mutta lisääntyneen sairastavuuden vuoksi on kohonnut 

riski palveluiden tarpeeseen. 

Kuntouttavan arviointijakson toteuttaminen ikääntyneen asiakkaan kodin tai 

päivätoiminnan toimintaympäristössä muuttivat sen luonnetta. Kukoistavan 

kotihoito- hankkeen kotikuntoutuskokeilussa kuntouttava arviointijakso oli 

edellytyksenä säännöllisen kotihoidon palvelujen aloittamiselle, jonka tavoitteena oli 

toimintakyvyn kohentuminen sekä sen myötä poistunut palveluntarve tai vaihtoeh-

toisesti pienemmän tai vaihtoehtoisten avun ja tuen tarve (Tammi, Groop, Mulari, 
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Kaarnasaari & Leskelä 2018, 10; Paltamaa ym. 2018, 27). Päivätoiminnan toimintaym-

päristössä arviointijakso toteutui ennaltaehkäisevänä palveluna ikääntyneen toimin-

takyvyn vajeisiin varhaisemmassa vaiheessa, sillä säännöllisen kotihoidon palvelujen 

tarvetta ei tullut esille jakson aikana tai päättymisen yhteydessä. Lisäarvoa asiak-

kaalle toi arviointijakson sosiaalinen ulottuvuus, joka mahdollistui ryhmätoiminnan 

myötä.     

Kukoistavan kotihoito- hankkeen asettama tavoite ja toimenpide-ehdotus toteutui 

ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ensisijaisesti vastaamalla ikääntyneen 

palvelutarpeeseen määräaikaisella, julkisesti tuetuilla tukipalveluilla, joihin päivätoi-

minnan tuottama palvelu kotihoidon tukipalveluna sisältyvät (Tammi ym. 2018, 10). 

Erilaisia vaihtoehtoisia palveluja kuntouttaviin toimenpiteisiin kuitenkin tarvitaan, 

jotta ikääntyneen yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen on mahdollista. Esimerkiksi Al-

zheimerin tautia sairastavien todettiin hyötyvän kotikuntoutuksena toteutetulla jak-

sosta paremmin kuin kodin ulkopuolisella kuntoutuksella (Pitkälä, Savikko, Pöysti, 

Laakkonen, Kautiainen, Strandberg & Tilvis 2013).  

7.2 Toteutukseen liittyvää pohdintaa 

Julkisien palvelujen kehittämistyön taustalla ovat lainsäädäntö ja sosiaali- ja terveys-

ministeriön ohjaukselliset toimenpiteet, jotka määrittävät paikallista päätöksentekoa 

ja palvelujen toteutumista määrärahojen puitteissa. Paikallisen kehittämis- ja valmis-

telutyön taustalla olivat kansallisen tason maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon 

uudistamistyö, jonka toimeenpano päättyi edellisen hallituksen toimesta 8.3.2019 

(SOTE-uudistus 2019).  

Julkisissa palveluissa kehittämistyö edellyttää organisaatiossa moniportaista päätök-

sentekoa, ennen kuin palvelua päästään testaamaan konkreettisessa toimintaympä-

ristössä. Opinnäytetyön suunnitelmavaihe eteni ja muokkaantui päivätoiminnan 

muutostyön valmistelu- ja päätöksentekoprosessin rinnalla. Suunnitelman toteutumi-

nen edellytti päivätoimintaverkoston suunnitelman hyväksymistä ja organisaatiossa 

päätöksentekoprosessia sekä sen toimeenpanemista kuntouttavan päivätoiminnan 

osalta.  
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Opinnäytetyön aiheen liittyminen konkreettiseen muutostilanteeseen toi osaltaan 

epävarmuutta tutkimusaineiston hankintaan ja toteutukseen, koska kehittämistyötä 

määritti tilannekohtaisuus ja sen myötä muuttuva tieto (Toikko & Rantanen 2009, 

121). Epävarmuustekijöinä olivat kuntouttavan arviointijakson käytännön toteutus, 

uuden toimintaprosessin haltuun ottaminen keskitetyssä asiakas- ja palveluohjauk-

sessa sekä päivätoiminnan yksiköissä sekä potentiaalisten asiakkaiden ohjautuminen 

jaksolle. 

Haastattelujen anti ja asiakkaiden kokemukset olivat mielenkiintoisia ja antoisia. 

Lumme-Sandtin (2017, 306) mukaan ikääntyneet suostuvat mielellään haastatelta-

vaksi ja arvostavat sitä, että heidän mielipidettään kysytään. Tämä välittyi myös ke-

hittämistyön haastattelutilanteissa. Myönteisestä osallistumishalukkuudesta huoli-

matta ikääntyneet olivat varovaisia kertomaan ajatuksiaan ja ideoitaan palvelujen pa-

rantamiseen tai kehittämiseen. Ikääntyneen asiakkaan rooli palvelun käyttäjän asian-

tuntijana saattoi olla hankala hahmottaa lyhyen asiakassuhteen aikana. Pikkaraisen 

(2013, 40) mukaan asiakaslähtöisempien palvelujen kehittämistyö edellyttää ikäänty-

neeltä voimaantumista ja vastuun ottamista, ennen kuin tiedon tuottaminen saadun 

palvelun kehittämistarpeista on mahdollista.    

Haastattelun avulla oli mahdollista saada syvällisempää tietoa asiakkaiden kokemuk-

sista, jota olisi voinut hyödyntää myös tiedonhankinnassa asiakas- ja palveluohjauk-

sen osalta. Tiedon hankinnan osalta opinnäytetyön prosessissa mietittiin erilaisia 

vaihtoehtoja, kuten ryhmähaastattelun toteuttamista. Jakson toteutuminen eri päi-

vätoimintayksiköissä ja jaksolle ohjautumisen eriaikaisuus olivat haasteena ryhmä-

haastattelulle. Digitaalinen aineistonkeruumenetelmä olisi nopeuttanut asiakaskoke-

muksen hankintaa ja mahdollistanut reaaliaikaisen aineistonkeruun palveluprosessin 

eri vaiheissa, mutta sen heikkoutena olisi ollut aineiston pinnallisuus verrattuna haas-

tattelulla kerättyyn aineistoon (Löytänä & Korkiakoski 2014, 135-136).  

Kiinnostus opinnäytetyön aiheeseen ja asiakasnäkökulmaan oli lähtöisin opinnäyte-

työntekijöiden omista intresseistä ja osallisuudesta kehittämistyöhön. Toisen opin-

näytetyön tekijän kaksoisrooli opiskelijan ja työntekijän roolissa kehittämistyön koh-
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teena olevassa organisaatiossa on osaltaan ohjannut kehittämistyön sisältöä ja pro-

sessia.  Työelämän sidonnaisuus organisaatiossa mahdollisti opinnäytetyöhön liitty-

vät käytännön järjestelyt ja sujuvan yhteistyön tarvittavien opinnäytetyön liittyvien 

tahojen kanssa. Työntekijärooli väistyi taka-alalle aineiston hankinnan, käsittelyn ja 

raportoinnin aikana.  Opintovapaa aineiston keräämisen loppuvaiheessa ja analyysi-

vaiheessa mahdollisti etääntymisen työntekijäroolista ja objektiivisen aineiston tar-

kastelun.  

7.3 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus  

Opinnäytetyön suunnittelussa, toteutuksessa ja raportoinnissa noudatettiin hyvää 

tieteellistä käytäntöä perustuen Tutkimuseettisen neuvottelukunnan eettisiin peri-

aatteisiin (Hyvä tieteellinen käytäntö 2012). Tutkimuslupa haettiin tutkimussuunni-

telman hyväksymisen jälkeen Jyväskylän vanhuspalvelujen palvelujohtajalta, joka oli 

edellytyksenä opinnäytetyön prosessille kohdeorganisaatiossa.   

Avoimuuden periaatteen mukaisesti opinnäytetyön aiheesta ja toteutuksesta tiedo-

tettiin OIVA-keskuksen ja päivätoiminnan työyhteisössä. Tutkimukseen osallistumi-

nen perustui tutkittavien vapaaehtoisuuteen. Tutkittavien itsemääräämisoikeuden 

toteutumista varmistettiin tiedottamalla tutkimuksen osa-alueiden eri vaiheissa sekä 

kirjallisella suostumuksella tutkimukseen osallistumisesta. Heitä kohdeltiin tasapuoli-

sesti ja kunnioittavasti. Osallistujilla oli mahdollisuus kieltäytyä tutkimukseen osallis-

tumisesta missä tahansa tutkimuksen vaiheissa. (Ranta & Kuula-Lumi 2017, 414.)  

Tutkimusaineistoa käsiteltiin ja tallennettiin huolellisesti, tarkasti ja luottamukselli-

sesti.  Aineiston kerääminen ja analysointi edellyttivät henkilötietojen käsittelyä. Tut-

kimukseen osallistujien pätevä suostumus tietojen käsittelyyn perustui vapaaehtoi-

suuteen, henkilökohtaiseen ja riittävään tietoon (emt. 415). Kohdehenkilöitä infor-

moitiin henkilökohtaisella, kirjallisella tiedotteella ja heiltä pyydettiin kirjallinen suos-

tumus Effican potilastietojärjestelmästä saataviin dokumentteihin. Tutkittavilla oli 

mahdollisuus ottaa yhteyttä opinnäytetyön tekijöihin ja pyytää tarvittaessa lisätietoa 

tutkimuksesta. 
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Tutkimusaineistoon ja tutkimushenkilöiden yksityisyyden suojaan liittyvät tunniste-

tiedot poistettiin alkuperäisestä aineisosta ja koodattiin uudelleen (T1, T2). Tutki-

muksen kannalta oli olennaista tarkastella palveluprosessin kokonaisuutta. Aineistoa 

tarkasteltiin sekä erikseen ja yhdistäen eri vaiheita toisiinsa, joten kohdehenkilöiden 

koodaaminen oli tärkeää. Raportoinnissa pidettiin huoli osallistujien anonymiteetistä 

ja siitä, ettei yksittäisiä osallistujia voida tunnistaa.  Tietoturvasta huolehdittiin säilyt-

tämällä tutkimusmateriaalit tutkimuksen ajan lukollisessa kaapissa niin, etteivät ne 

joutuneet ulkopuolisten saataville. Haastattelutilanteiden jälkeen aineistot purettiin 

ja litteroitiin sekä poistettiin nauhurilta. Opinnäytetyön valmistumisen jälkeen tutki-

mukseen liittyvä materiaali hävitettiin asianmukaisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 129 

– 132; Ranta & Kuula-Lumi 2017, 415.)  

Kyselylomakkeen laatimisessa pyrittiin minimoimaan vastaajien tulkintavirheet ja esi-

testaamalla lomaketta kohderyhmään kuuluvalla henkilöllä. Mahdollisuus väärinym-

märtämiseen tai tulkintaan vastaajan osalta oli kuitenkin olemassa (Tuomi & Sara-

järvi 2018, 158- 162). Haastattelutilanteissa vältettiin tulkinnanvaraisten termien 

käyttöä ja yksinkertaistettiin kysymykset. Haastattelussa osa kysymyksen sisältöön 

liittyvistä käsitteistä olivat ammattisanaston tyylisiä, joten kaikki teemahaastatteluun 

osallistuneet eivät tulkinneet niitä haastattelijan kanssa samalla tavalla. Tästä joh-

tuen kysymyksestä toiseen siirryttäessä haastattelija joutui ohjaamaan keskustelua 

oikeaan suuntaan huomatessaan haastateltavan puhuvan eri asiasta kuin oli tarkoi-

tus. Luotettavuuden lisäämiseksi hyödynnettiin asiakaslähtöisyyden käsitteellistämi-

sessä samoja käsitteitä, joita THL on käyttänyt asiakaslähtöisyyttä koskevissa tutki-

muksessa.  

Opinnäytetyön raportoinnissa tutkimusprosessin eri vaiheet, sekä tutkimustulokset 

kuvattiin ja havainnollistettiin tarkasti ja yksityiskohtaisesti sekä käyttämällä alkupe-

räisiä lainauksia aineistosta. Tutkimuksen luotettavuutta lisäsi monipuolinen aineis-

tonhankinta. Sisällönanalyysi osoittautui oikeaksi tavaksi käsitellä aineistoja, koska 

palautekyselyn tuloksissa, yhteenvetokirjauksissa sekä haastattelun tuloksissa toistui 

yhteneväisiä sisältöjä. Kahden opinnäytetyön tekijän erilliset aineiston analyysit ja 

näkökulmien yhdistäminen tutkimuksen tuloksissa lisäsivät tutkimuksen luotetta-
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vuutta (Tuomi & Sarajärvi 2002, 141-142). Tutkimuksen objektiivisuutta ja luotetta-

vuutta lisäsi aiheen tarkastelu organisaation ja kehittämiskohteen ulkopuolelta toi-

sen opinnäytetyöntekijän toimesta. Prosessin aikana käytiin aktiivista vuorovaiku-

tusta ammatillisista näkemyksistä ja arvioitiin kriittisesti prosessin kulkua ja saatuja 

tuloksia.  

Tutkimuksen tulosten luotettavuutta heikensi tutkittavien vähäinen määrä, joka oli 

riippuvainen kuntouttavalle arviointijaksolle ohjautuneiden asiakkaiden määrästä ja 

suostumuksesta osallistua tutkimukseen. Lisäksi tiedonkeruu kyselyyn liittyen ei to-

teutunut alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Asiakaspalautetta ei saatu välittö-

mästi asiakas- ja palveluohjauksesta toteutuneen palvelutapahtuman jälkeen. Siihen 

oli mahdollisesti syynä se, ettei palvelutarpeen arviointikäynti suoraviivaisesti johda 

asiakkaan päätöksentekoon ja kuntouttavan arviointijakson aloittaminen jäi vielä 

harkintaan. Lisäksi muutostilanne toi epävarmuutta palvelun aloittamisen ajankoh-

taan. Löytänän ja Korkiakosken (2014, 135) mukaan yksi luotettavan asiakaskoke-

muksen kulmakivi on palautteen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus.  

Opinnäytetyön tulokset ovat hyödynnettävissä päivätoiminnan kuntouttavien palve-

lutuotteiden muotoilussa ja kohdentamisesta Jyväskyläläisten ikääntyneiden tarpei-

siin sekä arvioitaessa tarpeita asiakasohjauksen ja päivätoiminnan välisen yhteistyön 

kehittämiselle. Saatujen tulosten perusteella on mahdollista tarkentaa kuntouttavan 

päivätoiminnan arviointijakson asiakkuutta määrittäviä myöntämisen kriteereitä ja 

toiminnalle asetettavia tavoitteita. Tutkimustulosten hyödyntäminen sen sijaan koh-

deorganisaation ulkopuolella ei ole mahdollista, koska kehittämistoiminnan tulokset 

ovat kontekstisidonnaisia sekä kohdeorganisaatioon että tutkimuksen kohdehenkilöi-

hin, joiden kokemukset palveluprosessista ovat subjektiivisia ja ainutkertaisia. (Tuomi 

& Sarajärvi 2018, 138; Toikko & Rantanen 2009, 123, 126.)  
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7.4 Kehittämisehdotukset asiakaslähtöisyyden edistämiseksi  

Palveluprosessin tarkastelu asiakkuuden alkamisesta palvelun päättymiseen sekä asi-

akkaan tarpeiden ja palvelun kohtaaminen olivat keskeisiä tekijöitä kehittämistyössä. 

Asiakkaan ydinkokemusta palvelusta tarkasteltiin ennalta määriteltyjen kriittisten 

pisteiden osalta, joita olivat yhteydenotto vanhuspalveluihin, palvelutarpeen arvi-

ointi, palvelun aloitus ja palvelun toteutus. Kokonaisuutta tarkastellen palvelupro-

sessi toteutui hyvin ja asiakkaan odotusten mukaisesti.  

Tulosten perusteella palveluprosessia asiakaslähtöisyyttä voidaan edelleen kehittää 

neuvontapalveluissa puhelinneuvonnan ohella mahdollistamalla myös henkilökohtai-

nen asiointimahdollisuus. Keskitetyn asiakasohjauksen ohella sosiaali- ja terveyspal-

velujen ammattihenkilöt kohtaavat ikääntyneitä erilaisissa palveluverkostoissa. Koh-

taamissa on tärkeä tunnistaa toimintakykyä heikentäviä riskitekijöitä, kuten ikäänty-

neen esille tuomat muutokset fyysisessä aktiivisuudessa ja sosiaalisissa suhteissa, 

jotta ohjautuminen asiakasohjauksen palvelutarpeen arviointiin ja palveluun mahdol-

listuu oikea-aikaisesti.  

Asiakkaan palveluosallisuuteen päätöksenteossa voidaan vaikuttaa asiakkaan ohjaus-

tilanteessa määrittelemällä yhteisesti palvelulle asetettavat ja omatoimisuutta tuke-

vat kuntoutumisen tavoitteet ja huomioiden ne myös kirjaamisen käytännöissä. Lain-

säädännön mukaan asiakassuunnitelmaan tulee sisältyä asiakkaan ja ammattihenki-

lön yhdessä laatimat tavoitteet, johon suunnitelulla palvelulla pyritään (L 1301/2014, 

39 §). Asiakassuunnitelman kirjaaminen ovat lähtökohtana suunnitellulle palvelulle, 

joka selkeyttää ohjautumisen syitä ja tarpeita palveluun ja sujuvoittaa palveluproses-

sia yhteistyön osalta, mutta myös asiakkaan asemaa palvelujen saajana. Toinen mer-

kittävä peruste tavoitteiden määrittelyyn ja kirjaamiseen on sosiaalihuollon asia-

kasasiakirjojen siirtymisen ajankohtaisuus Kanta-arkistoon, josta ne ovat ikääntyneen 

asiakkaan saatavilla.   

Palvelutarpeen arviointitilanteessa on sosiaalisen verkoston ohella tärkeää selvittää 

Ikääntyneen yksinäisyyden kokemusta, joka on merkittävä ikääntyneen elämänlaa-
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tuun vaikuttava tekijä. Palvelutarpeen arvioinnissa ja ikääntyneen ohjautumisessa so-

siaalisiin verkostoihin voidaan hyödyntää RAI-CA toimintakyvyn arviointia, jossa huo-

mioidaan muiden toimintakyvyn osa-alueiden ohella ikääntyneiden sosiaalinen ti-

lanne ja suhteet.  

Päätös palvelusta ja sen aloittamisessa on mahdollista harkinnalla tehdä keskitetyssä 

asiakas- ja palveluohjauksessa puhelinhaastattelun perusteella, joka edellyttää asiak-

kaan henkilökohtaista yhteydenottoa sekä asiakkaan palvelutarpeen ja myöntämis-

perusteiden ehtojen täyttymistä. Tämä nopeuttaa palvelun aloittamista ja henkilös-

töresurssin näkökulmasta on taloudellinen näkökulma.   

Kuntouttava arviointijakso on jatkumo palvelutarpeen arvioinnille. Jakso mahdollis-

taa monialaisen toimintakyvyn arvioinnin, joka perustuu pidempiaikaiseen seuraami-

seen ja arviointiin. Arviointia tulee tehdä huomioiden asiakkaan toimintakyvyn edel-

lytykset kuntouttavan päivätoiminnan toimintaympäristön ulkopuolella. Päivätoimin-

nan henkilöstön tekemät huomiot ja niiden dokumentointi ovat tärkeässä roolissa ar-

vioitaessa palveluntarvetta kuntouttavan arviointijakson aikana tai sen jälkeen. 

Palveluprosessi edellyttää ajantasaista tietoa ja yhteistyötä asiakasohjauksen ja päi-

vätoiminnan henkilöstön välillä, jotta ikääntyneen riittävät ja tarpeenmukaiset palve-

lut mahdollistuvat kuntouttavan arviointijakson aikana ja sen jälkeen. Vastavuoroisen 

yhteistyön toteutuminen vaatii tiivistä ja jatkuvaa vuorovaikutusta myös jatkossa 

asiakasohjauksen ja kuntouttavan päivätoiminnan välillä, jotta yhteinen ymmärrys 

ikääntyneiden tarpeista ja toisaalta myös palvelun tarjoajan näkökulmasta ovat tasa-

painossa.   

7.5 Jatkotutkimuksen aiheet  

Palveluprosessia tarkasteltiin kehittämistyössä läpileikkauksena palveluprosessista. 

Jatkossa palveluprosessin kriittisiä kohtia olisi hyvä tarkastella syvällisemmin ja ana-

lyyttisemmin. Sen sujuvuutta olisi hyvä tarkastella myös asiakasohjauksen ja kuntout-

tavan päivätoiminnan ammattihenkilöstön yhteistyön näkökulmasta. Tulevaisuu-
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dessa olisi myös hyvä tarkastella pidemmällä aikajänteellä kuntouttavan arviointijak-

son merkitystä ikääntyneen arkitoimintojen ylläpitämisessä ja arkiaktiivisuuden näkö-

kulmasta sekä osallistumisen rajoitteita päivätoiminnan palveluihin.  
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Liitteet   

Liite 1 Tiedote opinnäytetyöstä 

HYVÄ VASTAANOTTAJA!  

Opiskelemme Jyväskylän ammattikorkeakoulussa monialaisen kuntoutuksen koulu-

tusohjelmassa ylemmän ammattikorkeakoulun tutkintoa.  

Opinnäytetyömme aiheena on palveluprosessin kehittäminen palveluohjauksesta 

kuntouttavaan päivätoimintaan. Opinnäytetyön tarkoituksena selvittää asiakkaan ko-

kemuksia palveluohjauksen ja kuntouttavaan päivätoiminnan palveluprosessista.  

Tutkimus toteutetaan kaksivaiheisena kysely- ja haastattelututkimuksena kuntoutta-

van arviointijakson asiakkaille. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään palveluprosessin 

asiakaslähtöisessä kehittämistyössä. 

Kutsumme Teidät osallistumaan kyselytutkimukseen. Tutkimuksen tekemiseen on 

saatu asianmukainen lupa Jyväskylän kaupungin vanhuspalvelusta. Osallistuminen 

merkitsee oheisen kyselylomakkeen täyttämistä ja palauttamista. Osallistuminen ky-

selyyn on vapaaehtoista ja luottamuksellista.   

Antamanne vastaukset käsitellään nimettöminä ja ehdottoman luottamuksellisesti. 

Tutkimusaineistosta poistetaan tunnistetiedot. Tutkimuksen kannalta olisi tärkeää 

saada vastaajia, sillä kyselyllä ja haastattelulla saatava tieto on arvokasta materiaalia 

tutkimukselle. 

Pyydämme teitä palauttamaan kyselylomakkeen täytettynä vastauskuoressa postitse 

OIVA-keskukseen tai antamalla sen Kuntouttavan päivätoiminnan henkilökunnalle 

aloittaessanne kuntouttavassa päivätoiminnassa.  Tutkimuksen toisessa vaiheessa 

teemme haastattelut kuntouttavan arviointijakson aikana tai sen päättymisen jäl-

keen. Haastattelun ajankohdasta sovitaan erikseen.  

 

Kiittäen etukäteen yhteistyöstä! 

Tutkimuksesta vastaavat henkilöt 

Taru Nylund 

Katariina Mattila 
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 Liite 2 Kysely palveluohjauksesta 

      Päivämäärä________________Syntymäaika _________(ppkkvv) 

1. Kenen toimesta yhteydenotto OIVA-keskuksen palveluohjaukseen tapahtui?   

o itse 
o omainen  
o muu, kuka? ______________________________ 

 
2. Mikä on Teille sopivin tapa ottaa yhteyttä OIVA-keskuksen palveluohjaukseen 

 
o puhelin 
o internet ja sähköinen yhteydenotto 
o henkilökohtainen asiointikäynti 
o muu, mikä _______________________________ 

 

3. Rastittakaa mielipidettänne vastaava vaihtoehto seuraavista väittämistä 
 

 Täysin 
samaa 
mieltä 

Osit-
tain  
samaa 
mieltä  

Ei sa-
maa 
eikä eri 
mieltä  

Osittain 
eri 
mieltä  

Täysin 
eri 
mieltä  

Yhteydenotto OIVA-keskuksen 
palveluohjaukseen oli vaivatonta 
 

     

Palveluohjauksen puhelinneu-
vonnasta oli helppo asioida 
 

     

Palveluohjauksen puhelinneu-
vonta oli ystävällistä 
 

     

Palveluohjauksen puhelinneu-
vonta oli asiantuntevaa 
 

     

 
 

4. Miten voisimme parantaa henkilökohtaista yhteydenottoa OIVA-keskuksen 
palveluohjaukseen?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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5. Palveluohjaajalta sain neuvontaa ja ohjausta  
 

o puhelimessa  

o Henkilökohtaisessa tapaamisessa  

 

6. Rastittakaa mielipidettänne vastaava vaihtoehto seuraavista väittämistä 
 

 Täysin 
samaa 
mieltä 

Osit-
tain  
samaa 
mieltä  

Ei sa-
maa 
eikä eri 
mieltä  

Osit-
tain  
eri 
mieltä  

Täysin 
eri 
mieltä  

Palveluohjaajalla oli minulle riit-

tävästi aikaa 

     

Yhteistyö palveluohjaajan kanssa 

sujui hyvin 

     

Palveluohjaaja huomioi mielipi-

teeni minua koskevissa asioissa  

     

Sain riittävästi tietoa erilaisista 

palveluista ja palvelujen sisäl-

löistä palveluohjaajalta 

     

Minulla oli mahdollista osallistua 

minua koskevaan päätöksente-

koon  

     

 

7. Miten olisimme voineet parantaa kokemusta asioidessanne palveluohjaajan 

kanssa? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

8. Mitkä asiat ovat Teille tärkeitä asioidessanne palveluohjaajan kanssa?  

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Liite 3 Teemahaastattelu kuntouttavan päivätoiminnan asiakkaille 

Esitiedot    pvm_________________ 

Syntymäaika _______________ppkkvv 

Kuntouttavan päivätoiminnan jakson pituus: 5 viikkoa / 4 kuukautta   

Palvelutarpeen kartoitus on tehty puhelimessa / kotikäynnillä  

Kuntouttavan päivätoiminnan yksikkö: ______________________________  

  

1. Millaisena koitte palvelun aloittamisen kuntouttavassa päivätoiminnassa?  

 

-Miten teidät huomioitiin palvelun aloitusvaiheessa?  

-Mihin olitte tyytyväinen palvelun aloitusvaiheessa 

-Mihin asioihin olisitte toivoneet kiinnitettävän huomiota kuntouttavan päivä-

toiminnan jakson aloitusvaiheessa? 

-Mitkä oli teille tärkeimmät syyt/ tekijät aloittaa kuntouttavan päivätoimin-

nan arviointijaksolla? 

 2. Miten kuntouttava päivätoiminta on vastannut teidän tarpeisiin ja odotuksiin? 

- Miten teidän yksilölliset tarpeet ja tavoitteet on huomioitu jakson aikana?  

- Onko ne toteutuneet toivotulla tavalla?  

- Miten olisi paremmin voitu huomioida Teidän tarpeet ja odotukset? 

- Miten olisitte itse voineet vaikuttaa tavoitteiden toteutumiseen?  

 

2. Miten kuntouttavan päivätoiminnan sisältö on vastannut teidän odotuksiin?  

- Mihin olette olleet tyytyväinen kuntouttavan päivätoiminnan jakson ai-

kana?  

- Onko jotain, mikä on ylittänyt teidän odotukset? 

- Onko jotain, mihin ette ole olleet tyytyväinen?  

 
3. Millaisia toiveita Teillä on kuntouttavan päivätoiminnan jakson päättymisen 

jälkeen?  

- Mihin toivoisitte kiinnitettävän huomiota jakson päättyessä?  

- Kuinka todennäköisesti suosittelisit kuntouttavaa päivätoimintaa tuttavil-

lesi asteikolla 4-10  

 


