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• Asiakasohjaajilla oli tarve järjestelmälle, josta nähdään käytössä olevien
lyhytaikaispaikkojen reaaliaikainen varaustilanne, suoraan omalta
koneelta ja samalla jakso voidaan jo varata

• Lyhytaikaispaikkojen tuottajilla oli tarve nähdä onko asiakkaita tulossa ja 
minä päivänä jaksojen asiakkaat vaihtuvat

• Kehitettiin Solitan kanssa LAPPI-järjestelmä, jonka tarkoitus on 
sujuvoittaa asiakasohjaajien ja palvelutalojen yhteistyötä asiakkaiden
käyttäessä palvelutalojen lyhytaikaispaikkojen palveluita.

• Ratkaisu perustuu Solitan AVPH – Palvelunohjain -ohjelmistoon, joka on 
kansallinen ajanvaraus- ja palvelunhallintaratkaisu.

3.5.2019 2

Palveluohjain lyhytaikaispaikkojen hallintaan eli
LAPPI
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Toimintamalli



• Palvelun otsikko-osa ja
käyttäjän toiminnot.

• Päävalikosta löytyvät :
Lyhytaikaispaikat ja
Raportointi

• Kalenteriin on merkitty
punaisella päivät, jolloin ei

ole tilaa valittujen talojen
osalta.

• Lyhytaikaispaikkojen
varaaminen
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Järjestelmän päänäkymä
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Jakson varaaminen
• Käyttäjä voi hyödyntää pikavarausta, 

jolloin kenttiin annetaan jakson kesto
päivinä, sekä jakson alkupäivä. Sovellus
etsii ensimmäisen kriteereihin sopivan
vapaan ajankohdan.

• Toinen vaihtoehto on valita
haluamastaan huoneesta sopiva
ajankohta klikkaamalla sitä kalenterista.

• Molemmat vaihtoehdot avaavat
lomakepohjan, jolle voidaan täyttää
varauksen tarkemmat tiedot

• Varausta tehtäessä asiakasohjaaja
näkee suoraa jo varattavan jakson
asiakasmaksun suuruuden asiakkaalle ja 
kokonaiskustannuksen kaupungille

• Samalla asiakasohjaaja pystyy
viestimään talolle erityistietoja, kuten
että omainen tuo asiakkaan vasta illalla



Kalenterinäkymässä näytetään varauksen keskeiset tiedot vietäessä
kursori varauksen päälle.

Myös talon yhteystiedot saadaan kun viedään kursori talon nimen
päälle

.
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Varauksen tarkat tiedot voidaan avata lomakepohjalle
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• Varauksella vastuuammattilaisena
oleva käyttäjä voi kopioida
asiakkaan olemassa olevia
varauksia, jolloin toistuvat ja 
säännölliset hoitojaksot saadaan
näppärästi luotua valmiiksi
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Jakson toistuvuus
• Käyttäjä voi myös helposti siirtää

asiakkaan olemassa olevia varauksia
raahaamalla se haluttuun
ajankohtaan kalenterilla, tai 
muuttamalla varauksen alkupäivää
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Palvelutalon työntekijät
Palvelutalojen työntekijät näkevät kalenterissa vain oman talonsa varaustilanteen

• Mahdollisuus seurata aikajanalta tulevia asiakasvaihdoksia, 
joka helpottaa työvuorosuunnittelua.

• Varmasti tulevien asiakkaiden nimi näkyy palvelutaloille
heti ennakkosisäänkirjauksen jälkeen, jolloin talo voi
aloittaa valmistelemaan asiakkaan saapumista. Sitä ennen
varattu jakso näkyy nimettömästi varattuna

• Jos asiakas keskeyttää jakson tai joutuu siirtymään
esimerkiksi pitkäaikaispaikalle, voidaan jakso keskeyttää
LAPPI-järjestelmässä.

• LAPPI-järjestelmään merkitty jakson keskeytyminen
mahdollistaa uuden asiakkaan ottamisen vapautuneelle
paikalle.

• Jakson keskeyttämisestä lähtee automaattisesti sähköposti 
asiakasohjaajalle, joka saa heti tiedon oman asiakkaansa
siirtymisestä kesken jakson esim sairaalaan.



• Raportointi-välilehdellä voidaan 
hakea raportteja erilaisin
lajittelukriteerein, kuten varaussyyt, 
ikäryhmät, loppumissyyt jne. 
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Raportointi
• Raportoinnin kautta voidaan seurata

esimerkiksi huoneiden käyttöastetta
tietyn kuukauden aikana.



• Lyhytaikaispaikkojen hallintajärjestelmä, eli LAPPI 
o ei vaadi taustajärjestelmäintegraatioita potilastietojärjestelmiin
o antaa käyttäjille selkeän kuvan olemassa olevista lyhytaikaishoitojaksoista

huonetasolla
o helpottaa asiakas- ja palveluohjaajia varaamaan asiakkailleen

lyhytaikaishoitopaikkoja
o asiakas esim omaishoitaja saa samantien vastauksen onnistuuko toivottu

ajankohta
o sujuvoittaa palvelutalojen ja asiakas- ja palveluohjaajien yhteistyötä
o tuottaa raportteja esimerkiksi eri organisaatioiden huoneiden

käyttöasteesta
o kokonaisnäkymä kaikkien mukana olevien talojen kaikkien

lyhytaikapaikkahuoneiden tilanteeseen
o auttaa palveluntuottajia ennakoimaan henkilöstötarvetta
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Lappi-järjestelmän edut ja hyödyt



• Tampereen kaupungin asiakasohjausyksikkö on yhdessä Solitan kanssa kehittänyt 
ympärivuorokautisten asumispalvelupaikkojen hallinnointijärjestelmän, joka on 
nimeltään Pakki-järjestelmä

• Järjestelmään on koottu kaikki kaupungin käytössä olevat ( omat ja ostetut) 
ympärivuorokautiset asumispalvelupaikat. 

• Järjestelmästä ilmenee jokaisen talon ja asukaspaikan tiedot, esim huoneen koko, 
vuokran suuruus, tuote ( tehostettu, palveluasuminen, palveluseteli yms), talosta 
mahdollisesti ostettavat lisäpalvelut, talon yhteystiedot jne.

• Järjestelmä otettu käyttöön syksyllä 2018

• Samassa käyttöjärjestelmässä kuin lyhytaikaisten paikkojen varausjärjestelmä ( Lappi 
järjestelmä), joka ollut käytössä jo useamman vuoden kotihoidon ja omaishoidon 
asiakasohjauksessa

• Ratkaisu perustuu Solitan AVPH – Palvelunohjain -ohjelmistoon, joka on kansallinen 
ajanvaraus- ja palvelunhallintaratkaisu
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Pitkäaikaispaikkajärjestelmä =PAKKI 



PAKKI tukemaan prosessia

Asiakas/
Omainen

Asiakas-
ohjaaja

IKI-SAS 
=asumisen 

asiakasohjaus

Talo

Tunnistaa 
tarpeen 
pitkäaikaispai
kalle

Kartoittaa 
tarpeen 
(kotikäynti)

Esitys IKI-SAS 
palaveriin 
käsiteltäväksi

Päätös 
hyväksymisestä 
jonoon

Jonottaa 
pitkäaikais-
paikkaa

Saa tiedon 
vapautuvasta 
paikasta Pakin 
kautta ja valitsee 
uuden asiakkaan 
jonosta

Kirjaa paikan 
vapautuneen
PAKKI -
järjestelmään  

Saa tiedon 
asiakkaalle 
suunnitellusta 
paikasta IKI-
SAS:lta

Saa tiedon 
vapautuneesta 
paikasta

Sopivat 
tutustumis-
käynnistä

Tutustumis-
käynti

Saa tiedon, että 
asiakas ottaa 
paikan

Saa 
tiedon, 
että 
asiakas 
ottaa 
paikan

Saa tiedon että 
asiakas ottaa 
paikan

Uloskirjaa 
asiakkaan
Pegasoksessa

Sisäänkirjaa
asiakkaan
Pegasoksessa

Kommunikoi 
päätöksestä 
asiakkaalle

Jonoon

Muutto

Tutustumis-
käynti

Asiakas
muuttaa 
taloon

Varaus
PAKKIIN

Talojen 
tiedot 

PAKISSA

Vapautus 
PAKKIIN

SAS-
palaveri 
(Moniammatill
inen työ-
ryhmä)

Hakemukseen 
loppupalaute ja 
poisto jonosta

Todellisen 
muutto-
päivän 
päivitys

Talojen 
tiedot 

PAKISSA



Pakki-järjestelmästä näkee talo/tuottajaluettelon

Pakista näkee 
talo/tuottajaluettelon 

ja sijainti kunnan. 

Jokaisesta talosta on 
näkyvissä mitä 

asumisen tuotteita 
talossa on tarjolla. 

Samoin näkee talossa 
olevien huoneiden 

lukumäärän sekä onko 
talo ARA-kohde

Hakutoiminnolla voi 
hakea taloa nimen, 
paikkakunnan tai 
tuotteen mukaan



Talon ja tuottajan tiedot

Samoin näkee talon 
huoneluettelon 

vuokrineen, 
kalustuksineen sekä 
onko huone vapaa 

vai varattu

Valitsemalla talon 
pääsee näkemään 
talon tarkempia 

tietoja kuten 
yhteystiedot, 
lisäpalvelut, 

kulkuyhteydet ja 
talokohtaisia hintoja



Huoneen tiedot

Tiettyä huonetta  
klikkaamalla pääsee 

tarkastelemaan 
kyseisen huoneen 
tarkempia tietoa

Tärkeitä tietoja 
asiakkaan 

muuttaessa on mm 
huoneen kalustus, 
pinta-ala ja vuokra

Tuottajat pääsevät 
itse päivittämään 

talonsa ja 
huoneidensa tietoja



Asukkaan tiedot

Uuden asiakkaan 
/asukkaan 

muuttaessa 
huoneeseen hänen 

tietonsa viedään 
järjestelmään

Tärkeää on, että 
järjestelmästä löytyy 

keskeiset tiedot 
asukkaasta, 

tuotteesta missä hän 
on sekä omaisen 

tiedot

Raportointia varten 
viedään myös tiedot 

siitä mistä asiakas tuli 
ja kuinka kauan hän 

asumispalvelu 
paikkaa odotti



Huoneen vapauttaminen

Talo voi vapauttaa huoneen 
järjestelmästä, jolloin siitä lähtee
suoraan tieto asumisen
asiakasohjaukseen, joka voi
miettiä uuden soveltuvan
asukkaan kyseiseen huoneeseen



• Hei,

• [Talon nimi]

• Vapautumassa asunto [Huoneen nimi]. Alla asunnon tiedot:

• palveluntuottaja: [palvelutuottaja]

• talo ja osoite*: [talo], [talon osoite]*

• huoneen/asunnon koko neliöinä: [huoneen neliöt]

• tuoteet, joihin paikka soveltuu*: [huoneen tuotteet]*

• vuokra*: [huoneen vuokra]*

• Muut maksut: [muut maksut]

• Lisätietoa: [lisätietoa]

• mitä kalusteita ja varusteita huoneessa on valmiina : [kalustus]

• usean henkilön huone: (kyllä/ei)

• ajankohta, jolloin voi muuttaa: [vapaana alkaen]

• yhteystiedot keneen voi olla muutosta yhteydessä: [talon puhelinnumero], [talon sähköposti

Asumisen asiakasohjaukseen lähtee automaattisesti 
sähköpostiviesti huoneen vapautumisesta seuraavilla tiedoilla:



• Tieto talon ja huoneen tiedoista helpottaa hallinnoimaan kaupungin yli 1200 paikkaa eli mitä 
paikkoja missäkin on, millä varustuksella ja hinnalla sekä kuka asukas on missäkin paikalla

• Osataan paremmin kertoa asiakkaille ja omaisille tietoja eri taloista, joista he ovat 
mahdollisesti kiinnostuneita tai josta asiakkaalle paikkaa tarjotaan. Järjestelmästä nähdään 
talon hinnat, muut palvelut, erityispiirteet yms eli mitä tietoja talo on omasta toiminnastaan 
halunnut järjestelmään kirjata 

• Tieto asukaspaikan vapautumisesta tulee suoraan asumisen asiakasohjaukseen järjestelmän 
kautta, kun talo vapauttaa ko. huoneen, eikä vapautuneen paikan tietoja tarvitse aina 
erikseen ilmoittaa sähköpostitse

• Sairaalan sosiaalityöntekijöillä, kotihoidon ja omaishoidon asiakasohjaajille on järjestelmään 
talo/paikkatietojen katseluoikeus, mutta he eivät näe taloon sijoitettujen asiakkaiden nimiä.

• Asumisen asiakasohjauksen työntekijät näkevät kaikki tiedot taloista ja asiakkaista. 

• Tuottaja/yksikkö näkee omien paikkojensa ja asukkaidensa tiedot

• Raportti osio ei vielä ole, että järjestelmän tiedoista saisi koostettua raportit
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Pakki-järjestelmät edut ja hyödyt



KiitosKaisa Taimi

kaisa.taimi@tampere.fi


