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Kymenlaakson IkäOpastin -hanke perustiedot

Kesto ajalla 1.10.2016-31.10.2018

Toteuttanut I & O –kärkihankkeen, ”Kehitetään ikäihmisten 
kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa,” 
osiota ”Ikäihmisten palvelujen toimintamallit”. Osa I & O –
kärkihankkeen alueellista hankekokonaisuutta keskitetty 
asiakas- ja palveluohjaus KAAPO.

Hallinnoija Kotkan kaupunki. Mukana Kymenlaakson 
maakunnan kaupungit (Hamina, Kotka ja Kouvola) ja 
kunnat (Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti) sekä Kymenlaakson 
sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymä Carea.

Yhteistyökumppaneina ilman valtionavustusta Koti- ja 
hoivapalvelut Hyvinvointia Kotiin Oy, Kymenlaakson 
Muistiluotsi ja Kaakkois-Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskus Oy Socom.
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Kymenlaakson IkäOpastin-hankkeen perustiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö myöntänyt IkäOpastin-
hankkeen toteuttamiseen 852 058 euroa. 
Valtionavustuksen perusteeksi hyväksytyt kustannukset 
yhteensä 1 081 447 euroa. Hankkeen toteutuneet menot 
ovat yhteensä 831 775,97 euroa, jolloin valtionavustus on 
yhteensä 666 707,80 euroa

Marjut Kettunen

IkäOpastin hankkeen 

kustannukset

Hankesuunnitelman 

mukaiset menot

Toteutuneen menot

Valtionavustukseen 

oikeuttavat menot 

yhteensä

1 981 447,00 831 775,97

Omarahoitus 229 389,00 165 068,17

Valtionavustus 852 058,00 666 707,80
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Hankkeen osallistujat ja organisoituminen

Hankkeen ohjausryhmässä mukana edustaja kaikista 
osallistujakunnista/kuntayhtymästä ja 
yhteistyökumppaneista (ks. Dia 2). Lisäksi mukana 
henkilöstön edustaja, alueen vanhusneuvostojen edustaja 
ja maakunnan sote-valmistelun ICT edustaja. 

• Postin kotipalvelu mukana alkuperäisessä 
hankesuunnitelmassa, mutta vetäytyi hankkeen aikana pois 
hankkeen toteuttamisesta. 

Keskeisillä ICT projekteilla (Serena I ja II sekä PSOP) oli 
omat ohjausryhmät, projektiryhmät ja asiantuntijaryhmät.

Toimintamallien valmisteluun osallistui maakunnalliset 
työryhmät 

Työpajoihin kutsuttiin alueen vanhusneuvostojen edustajia

Alueen järjestöagentin kanssa tehtiin yhteistyötä

Kansallisessa tasolla tehtiin yhteistyötä muiden KAAPO 
hankkeiden (Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi) ja I & O –
kärkihankkeiden kanssa. 

Marjut Kettunen
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IkäOpastin hankkeelle asetetut päätavoitteet

Asiakasohjauksen 
toimintamalli

Palvelun ja 
toiminnan 

integraattori

Asiakasohjausta 
tukevat 

tietojärjestelmät ja 
digitaaliset 
ratkaisut

Asiakasohjauksen 
Tiedolla 

johtaminen
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IkäOpastin-hankkeen maku-sote-yhteys

IkäOpastin-hanke oli organisoitunut hankkeen alussa 
tiiviisti Kymenlaakson sote-projektin kanssa. IkäOpastin-
hankkeella ja sote-projektilla oli yhteinen 
asiakasohjauksen työryhmä, joka toimi samalla hankkeen 
projektiryhmänä. Kymenlaakson sote-projektin uudelleen 
organisoitumisen jälkeen kesällä 2017 ei pidetty enää 
projektiryhmän kokouksia. Tämän jälkeen hankkeessa 
seurattiin Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden 
kuntayhtymän Kymsoten valmistelua ja tehtiin yhteistyötä 
mm. teemaryhmissä. IkäOpastin-hankkeen tilannekatsaus 
käytiin säännöllisesti läpi maakunnan vanhustyön 
johtoryhmässä. IkäOpastin-strategia ja palvelulupaus 
yhteen sovitettiin Kymsoten strategian ja palvelulupauksen 
kanssa. 

Sote-uudistuksen viivästymisestä johtuen hankkeessa 
mallinnetut toimintamallit perustuvat voimassa olevaan 
lainsäädäntöön. Kehittämistyössä seurattiin aktiivisesti 
sote- ja aluehallintouudistuksen valmistelua. 

Marjut Kettunen
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Kehittämis- ja työmenetelmät hankkeessa

Määrittely 

• Maakunnalliset työryhmät 
määrittelivät toimintamalleja tai 
ICT sovellusten 
vaatimusmäärittelyjä 
(määrittelyä ohjasi nykytilan 
tunnistaminen sekä 
lainsäädännön tai toimivan 
prosessin vaateet)

Kokeilu
• Toimintamalleja ja työvälineitä 

pilotoitiin, kokeiltiin ja/tai 
testattiin kunnassa/kunnissa

• Kokeilun perusteella 
toimintamalleja ja ICT 
sovelluksia edelleen kehitettiin

Käyttöönotto 
•Käyttöönotto kunnittain 
tai alueittain, 
juurruttamissuunnitelma 
Kymsotelle

Marjut Kettunen
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Osallistamisen tavat hankkeessa

Asiakas- ja palveluohjaajia osallistettiin oman työn 
kehittämiseen. He osallistuivat niin toimintamallien kuin 
ICT sovellusten suunnitteluun, testaamiseen ja arviointiin. 
Asiakasohjaajat arvoivat myös omaa osaamistaan 
yhteistyössä kehitetyn ja laaditun osaamiskartan pohjalta. 

Vanhusneuvostojen jäsenet osallistuivat mm. 
asiakasohjauksen työpajoihin (mm. tunnistettiin 
asiakassegmenttien tarvitsema ohjaus ja neuvonta), ja 
verkkosivujen kehittämiseen (käyttäjäpalaute, 
käytettävyyden ja sisällön arviointi). 

Palvelumuotoilun ja viestinnän alaprojektissa 
hyödynnettiin asiakasneuvonnan asiakkaiden kokemuksia 
(haastattelu) sekä osallistettiin eri toimijoita 
palvelukuvauksen työpajassa

Marjut Kettunen
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Saavutetut tulokset, asiakasohjauksen toimintamalli

Asiakasohjauksen kokonaisuus
• Asiakasohjauksen käsitteet määritelty

• IkäOpastin palvelukuvaus, tunnus, logo ja viestintäsuunnitelma

• IkäOpastin strategia ja palvelulupaus seurattavine mittareineen luotu (yhteen sopiva Kymsote)

• Kela yhteistyömalli -> toteutus v. 2019. Muistiluotsin kanssa yhteistyömalli. 

Asiakasneuvonta
• Puhelinneuvonta toimii lähes yhtenäisesti Kotkassa ja Kouvolassa. Saapuneiden puheluiden määrä 

3,7 kertainen lähtötilanteeseen nähden. Luotu tekninen edellytys laajentumiselle Kaakon kaksikkoon 
v. 2018. V. 2019 koko Kymenlaakso (Kymsotessa). 

Palvelutarpeen arviointi
• Yhteinen toimintamalli, joka sisältää RAI-arvioinnin on otettu käyttöön 1.7.2018 koko maakunnassa 

(pl. Pyhtää). Pyhtää mukaan toimintamalliin v. 2019. 

Palveluiden suunnittelu, seuranta ja koordinointi
• Hankkeessa luodun asiakassuunnitelma ja omatyöntekijä toimintamallin käyttöönotto v. 2019, kun 

sosiaalihuollon asiakasasiakirjarakenteet tukevat toimintamallia Lifecaren käyttöönoton myötä. 

• Palvelupäätösten tekstejä yhdenmukaistettu. Palvelupäätökset keskitetään asiakasohjaukseen 
tulevassa Kymenlaakson sote-kuntayhtymässä. 

• Asumispalveluiden asiakasohjauksen (SAS) osalta luotu arviointijakson ja tehostetun 
asumispalvelun toimintamalli. 

Asiakasohjaajan osaaminen
• osaamiskartta (osaamisen alueet ja tavoitetila) ja  osaamiskysely toteutettu. Osaamisen 

vahvistamisen suunnitelma tuotettu. Hyödyntäminen v. 2019 Kymsotessa
Marjut Kettunen
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Tulokset, Tietojärjestelmät asiakasohjausta tukemassa

https://www.kymenlaaksonopastin.fi/

Telia Call Guide
• Sujuvoittanut asiakaspalvelua ja asiakasohjaajan puhelujen hallintaa

• Mahdollistaa puhelujen raportoinnin (yhteinen raportointimalli Kotka, Kouvola 
asiakasneuvonnassa)

Sähköinen yhteydenotto
• Hankkeessa rakennettu Kotkaan, ensi vuonna yhteinen e-alusta

IkäOpastin SBM/Serena asiakasohjaussovellus
• Voidaan tilastoida neuvonta yhteydenotot (tunnistamaton, ei sosiaalipalveluiden 

asiakkuutta)

• Voidaan ohjata yhteydenotto asiakasneuvonnasta asiakasohjaukseen

• Palvelutarpeen arviointikäyntien hallinta 

• SAS-prosessin hallinta (arviointijakso, tilannearvio, SAS tehostettu)

• SBM mobiili (yhteydenottojen ja PTA-käyntien hallinta liikkuvassa työssä

• Johdon työpöytä rakennettu asiakasprosessin mukaiseksi

Kymenlaakson palveluntuottajien rekisteri perustettu 
https://parastapalvelua.fi/palveluntuottajat

• Kotona asumista tukevia palveluja löytyy yhteisestä järjestelmästä

• Jatko Kuntayhtymän projektissa (myös palveluseteli- ja ostopalvelutuottajat 
samaan järjestelmään) 

Marjut Kettunen

https://www.kymenlaaksonopastin.fi/
https://parastapalvelua.fi/palveluntuottajat
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Tulosten merkitys ja hyöty

Asiakkaille ja/tai palveluiden käyttäjille
• Kymenlaaksonopastin verkkosivut, asiakasneuvonnan toiminnan kehittyminen 

sekä puhelinjärjestelmän toiminnallisuus ja Kymenlaakson palveluntuottajien 
rekisteri on parantanut tiedon saatavuutta ja yhteydenottojen ohjautumista 
asiakasohjaukseen

• Asiakasohjaajien sähköiset työvälineet (samat kuin edellä sekä IkäOpastin
SBM/Serena) ovat parantaneet asiakkaan asian käsittelyä sekä palvelujen 
ääreen ohjaamista 

• Yhteinen palvelutarpeen arvioinnin toimintamalli on parantanut asiakkaiden 
yhdenvertaisuutta palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa

• Yhteinen palveluntuottajarekisteri ja palveluhakemisto parantaa 
valinnanvapauden toteuttamista sitten (ei toteutunut vielä hankkeen aikana, 
tuottajia julkaistuna hakemistossa hankkeen päättyessä 6)

Asiakas- ja palveluohjaajille
• Käsitteet, strategia ja palvelulupaus parantavat asiakasohjauksen toteuttamista 

yhteiseen ymmärrykseen, tavoitteisiin ja arvoihin kytkeytyen

• Yhteiset toimintamallit selkeyttävät tehtävien hoitoa

• Osaamiskartta ja osaamisen vahvistamisen suunnitelma vahvistaa osaamisen 
kehittämistä ja sen seuraamista

• Asiakasohjaussovellus on helpottanut asiakkaan asian hoitamista ja 
mahdollistaa rakenteellisen tiedon tuottamista asiakasohjauksen prosessista. 
Kehitystyö on poistanut monia paperi ja exel tilastoja ja työn reaaliaikainen 
hoitaminen on parantunut

Marjut Kettunen
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Tulosten merkitys ja hyöty

Asiakasohjauksen johto ja sote-päättäjät Kymsotessa
• Keskitetty asiakasohjaus mahdollistaa asiakasvirtojen seurantaa ja parempaa 

hallintaa.

• IkäOpastin SBM/Serena asiakasohjaussovellus mahdollistaa asiakasohjauksen 
tiedolla johtamista

• RAI-välineillä saadaan tietoa palvelutarpeista ja palvelutarveluokista

• Tietoa voidaan hyödyntää palvelurakenteen kehittämiseksi

Kuntien päättäjät
• IkäOpastin SBM/Serena asiakasohjaussovelluksessa kerätään yhteydenoton 

asian tietoja neuvonnan tasolla -> saadaan palautetta kuntalaisilta myös 
kuntien ja järjestöjen toiminnasta

Marjut Kettunen
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Tärkeimmät opit

Saman tien käytäntöön painottuva kokeileva kehittämistyö 
oli hyvä valinta tilanteessa, jossa alkuperäinen suunnitelma 
sote-uudistuksen aikataulusta ei toteutunut. Kehittämistyön 
koettiin hyödyntävän saman tien konkreettista asiakastyötä. 

Hankkeen pääpaino kohdentui kunnan ja tulevan 
kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevan 
asiakasohjauksen toimintamallien luomiseen. 
Palvelutuottaja- ja järjestöyhteistyössä ei hankkeen aikana 
edetty aivan siten, kuin hankesuunnitelmaan oli kirjattu. 
Palvelutuottajayhteistyöhön toivotaan erillistä 
jatkohanketta. 

ICT sovellusten kehittämiseen tulee kytkeä jo 
hankesuunnitteluvaiheessa tietoturva ja tietosuoja –
näkökulmat.

Viestintään omassa maakunnassa olisi ollut hyvä kytkeä 
hankesuunnitelmassa enemmän resursseja

Marjut Kettunen
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Seuraavaksi

IkäOpastin asiakasohjauksen periaatteita ja 
toimintamalleja  aletaan toteuttaa viimeistään v. 2019 
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden 
kuntayhtymässä Kymsotessa koti-, asumis- ja 
hoivapalveluiden palvelukokonaisuuden asiakas- ja 
palveluohjauksen yksikössä. Asiakasohjauksen 
palvelupäällikkö vastaa toimintamallien edelleen 
kehittämisestä ja juurruttamisesta. 

Hankkeen jatkuvuutta on turvattu suunnitelmilla, jotka 
kantavat vuoden 2018 lopun yli ja varmentavat 
toimintamallien ja ICT sovellusten käyttöönottoa 
Kymsotessa

Kymsotessa kehitetään myös asiakasohjauksen 
geneeristä mallia, jossa IkäOpastin määrittelyjä voidaan 
hyödyntää 

Marjut Kettunen
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Visio 2020 Kymsotessa

IkäOpastin asiakasohjaus toimii maakunnan asukkaille ja 
asiakkaille strategiansa ja palvelulupauksensa mukaisesti 
ja seuraa toimintaansa strategiaan perustuvien mittareiden 
avulla. Geneerinen asiakasohjaus toimii samojen 
periaatteiden mukaisesti.

Koti-, asumis- ja hoivapalveluiden asiakas- ja 
palveluohjauksella on käytössään yhteiset toimintamallit ja 
sähköiset työvälineet. 

Keskeiset asiakasohjauksen sidosryhmäprosessit on 
kuvattu ja toimivat yhtenäisin periaattein. 

Marjut Kettunen



https://www.uusikymenlaakso.fi/sote-

uudistus/ikaeopastin
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#ikiomat

#kärkihanke

https://www.uusikymenlaakso.fi/sote-uudistus/ikaeopastin

