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2



OMAOLO-palvelu
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Oma 

suunnitelma

Hyvinvointi-

valmennus

Oirearviot Palveluarviot

Hyvinvointi-

tarkastus

+ Joustavuus + Sähköiset palvelut 24/7 + Jatkuva seuranta + Enemmän vaihtoehtoja + Nopeus + Oma vaikuttaminen, 

+ Sujuva palvelu, + Helppous + Läpinäkyvyys



• Selvittää oikeutta liikkumista tukeviin palveluihin, henkilökohtaiseen 
apuun tai omaishoidon tukeen ja läheishoitajuuteen

• Ohjaus toimintoihin / palveluihin ja antaa ohjeita hakuprosessiin

Palveluarvio- ja 
ohjaus

• STAR (terveystarkastus) + BREF (elämänlaatu) + OHIP (suun terveys)

• Kokonaistilanteen arvio sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät riskit

• Ehdotuksia toimenpiteistä hyvinvoinnin parantamiseksi ja ohjaus 
tarvittavan avun piiriin

Hyvinvointitarkastus

• Tilanteeseen sopivia valmennuksia esim. Hyvinvointitarkastuksen 
perusteella elin- ja elämäntapojen muutoksen tueksi

Hyvinvointi-
valmennukset

• Automaattisesti suunnitelma (oirearvion toimintasuositukset)

• Itse aloitettu suunnitelma

• Yhdessä ammattilaisen / moniammatillisen tiimin kanssa tehty 
suunnitelma (jatko-ohjeet)

Oma suunnitelma

• Esitietolomakkeita kartoittamaan esim. perheen nykytilannetta 
kouluterveydenhuollon määräaikaistarkastusta vartenLomakkeet



Vammaispalveluiden 
asiakasprosessin 
kehittäminen ja

digitaalisten 
palveluiden käyttöönotto 
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Tampere: kuljetuspalvelun hakeminen (VPL mukainen)

Oulu: henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalvelun hakeminen
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Ohjaus ja päätös nopeammin

Osallistuu hakemisprosessiin enemmän

Saa yhteyden työntekijään ”helpommin”

Realistisempi käsitys oikeudestaan palveluun

Tuki ja apu kotiin 

Asiakastyö on asiakasta osallistavaa ja tehokasta

Työtyytyväisyys ja asiakastyytyväisyys paranee 

Asiakkaille myönnetään tarpeiden mukaiset palvelut

Kielteisten päätösten ja oikaisuvaatimusten määrä laskee

Yhteinen näkemys: rooleista, tehtävistä ja tavoitteista

➢ pitkät käsittelyajat

➢ paljon oikaisuvaatimuksia

➢ epätietoisuus hakemuksen 

käsittelyprosessista ja 

tyytymättömyys

➢ paljon yhteydenottoja

➢ vähäinen etukäteistieto 

asiakkaasta ennen 

päätöksen tekoa

➢ suunnitelmallisuuden 

puuttuminen

➢ prosessin hukka

Kehittämiskohteet ja tavoitteet  



Mitä tehtiin?
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Asiakas-
ohjaus

Vireillepano
Palvelu-

tarpeen arvio

Asiakkuuden 
suunnittelu ja 

palvelun 
järjestäminen

Palvelun 
toteutus

PLAN

DO

STUDY

ACT

• Päätösten priorisointi

• Työtapojen muutokset

• Saavutettavuuden parantaminen (puhelin ja sähköiset 

kanavat

• Sähköiset hakemukset

• Asiakassuunnitelma asiakkaille etukäteen

• Aiemman terveys- ja toimintakykytiedon 

hyödyntäminen 

Tarkastus

Oma-arvio

Hyvinvointi-

suunnitelma



Mitä saatiin aikaan?

• Hakuprosessin nopeutuminen

• Lausuntoprosessi suoraviivastui

• Asiakastyytyväisyys ja työtyytyväisyys parantui

• Palveluarviot kehitettiin ja testattiin

• Hyvinvointitarkastus ja suunnitelma kehitettiin
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Palveluarviot

Hyvinvointi-

tarkastus

Oma 

suunnitelma



Omaishoidon / läheishoidon 
asiakasprosessin kehittäminen, 

omaishoitajan tukeminen ja
digitaalisten palvelujen

käyttöönotto
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Sodankylä: aika ennen omaishoidon sopimusta, läheishoitajuuden tunnistaminen

Oulu: omaishoidon ja liikkumista tukevien palveluiden yli 65 v. hakuprosessi

Tampere: omaishoidon yli 21 v. hakuprosessi

PHHYKY: omaishoidon yli 65 v. hakuprosessi 



Kehittämiskohteet ja tavoitteet 

Läheishoitajat tunnistetaan; tieto ja tuki

Hyvinvointitarkastus tehdään joka vuosi

Arvio omasta tilanteesta ja hakuprosessin aloittamisesta 

Sähköinen, sujuva, nopea hakuprosessi

Tuki kotiin 

Asiakastyö on asiakasta osallistavaa ja tehokasta

Työtyytyväisyys ja asiakastyytyväisyys paranee 

Asiakkaille myönnetään tarpeiden mukaiset palvelut kotiin

Kielteisten päätösten ja oikaisuvaatimusten määrä laskee

Yhteinen näkemys: rooleista, tehtävistä ja tavoitteista, 
palveluvalikoimasta, kriteeristä

 myöntämiskriteerien 

vaikeaselkoisuus

➢ kotona asumista tukevien 

palveluiden valikoiman 

tunteminen

➢ läheishoitajien 

tunnistaminen

➢ paljon yhteydenottoja: 

hakemuksia ja kontakteja

➢ vähäinen etukäteistieto 

asiakkaasta ennen 

päätöksen tekoa

➢ työntekijöiden 

saavutettavuus



Mitä tehtiin?
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Asiakas-
ohjaus

Vireillepano
Palvelu-

tarpeen arvio

Asiakkuuden 
suunnittelu ja 

palvelun 
järjestäminen

Palvelun 
toteutus

PLAN

DO

STUDY

ACT

• Olemassa olevan tiedon hyödyntäminen (lääkärin 

lausunto vain tarvittaessa)

• Saatavuuden parantaminen / sähköiset kanavat & 

puhelinkäytännöt

• Prosessin sujuvoittaminen (selkeät hylkypäätökset ilman 

kotikäyntiä /  myönteinen päätös & sopimuksen teko)

• Henkilöstön osaamisen kehittäminen

• Hakemusten käsittelykokouksia lisätty

• Uusi näkökulma / läheishoitajuuden tunnistaminen 

Tarkastus

Oma-arvio

Hyvinvointi-

suunnitelma



Mitä saatiin aikaan?

• Hakuprosessin nopeutuminen

• Saavutettavuuden parantuminen

• Lääkärien vastaanottokäyntien tarve vähentynyt lausuntoihin 
liittyen

• ”Luukuttaminen” vähentynyt

• Läheishoitajien tietoisuus parantunut

• Palveluarviot kehitettiin ja testattiin

• Hyvinvointitarkastus ja suunnitelma kehitettiin
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Palveluarviot

Hyvinvointi-

tarkastus

Oma 

suunnitelma



Satsaus toiminnalliseen muutokseen
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Asiakkaiden osallistaminen oma-arvioiden 
kehittämisessä
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“ Jos sivustolla haetaan sitä, että ihminen saa jonkinmoisen 

arvion, kuuluuko hänelle joku etuus vai ei, lauseiden selkeys ja 

yksikäsitteellisyys on haaste.”

”Hyvä ja selkeä, riittävän yksinkertainen.”

”Yleisnäkymä ruudunlukuohjelmalla oli selkeä.”

”Noista kysymyksistä täytyy sanoa, että aika raaka arvio niiden 

perusteella tulee.”

”Sivulla olevat linkit eri palveluihin olivat myös hyvä asia. Kävin 

kurkistamassa kotitalousvähennyksen linkkiä ja sehän hyppäsi 

näppärästi Verohallinon sivulle...”

”…kyllä tämä on jo nyt sellainen sivusto, jossa pärjään hyvin 

tämänhetkisillä apuvälineilläni.”

”… ruudunlukija ei osaa automaattisesti loikata 

vastaamattomaan kysymykseen…”



Palveluarvio-beta
https://palveluarvio.omaolo-beta.fi
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Suuntaa antavan 

arvion perusteella 

sinulla voisi olla 

oikeus

Hakeminen sähköisesti

Hakeminen kirjallisesti

Ohjaus ja neuvonta

Ohjaus palveluihin / 

toimintoihin 

Suuntaa antavan 

arvion perusteella 

ei 

todennäköisesti 

ole oikeutta

Ohjaus palveluihin / 

toimintoihin

Toimintakykytieto

Vuorovaikutteinen hyvinvointisuunnitelma 

Sähköinen prosessi 



Tervetuloa OMAOLO 
huoneeseemme B.75 

juttelemaan ja 
tutustumaan Omaoloon!

Tiina Hult
tiina.hult(at)tampere.fi
040 152 7694

Riikka Hirvasniemi
riikka.hirvasniemi(at)ouka.fi
044 703 4556



KIITOS!

Lisätietoja:

Tuula Heinänen/ Espoon kaupunki, kehittämisjohtaja, projektin omistaja ja ohjausryhmän puheenjohtaja
tuula.heinanen@espoo.fi, 043-825 1379

Hanna Nordlund/ Espoon kaupunki, projektijohtaja 
hanna.nordlund@espoo.fi, 043- 825 7275

Jonna Piiroinen/ Espoon kaupunki, erityisasiantuntija, viestintä
jonna. piiroinen@espoo.fi, 043- 8273096 

Jari Numminen/ Espoon kaupunki, projektipäällikkö
jari.numminen@espoo.fi, 046-8772162 

Leena Latva-Rasku/ Espoon kaupunki, projektisuunnittelija
leena.latva-rasku@espoo.fi, 043-8248642

www.kunnat.net/ODA
oda-projekti.blogspot.fi
https://www.linkedin.com/groups/8508624

mailto:tuula.heinanen@espoo.fi
mailto:hanna.nordlund@espoo.fi
mailto:jaakko.korhonen@espoo.fi
mailto:jari.numminen@espoo.fi
mailto:Leena.latva-rasku@espoo.fi
http://www.kunnat.net/ODA

