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Ikääntyneiden palvelujen kehityksen ensimmäinen työpaja
järjestettiin 23.9.20.Mukana työpajassa oli mm. Etelä-Savon
vanhusneuvosto, sote-ammattilaisia kunnista ja kuntayhtymistä
sekä oppilaitosten ja järjestöjen edustus.
Työpajan vetäjänä toimi Essoten vastuualuejohtaja ja
rakenneuudistuksen valmistelija Niina Kaukonen.
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Työpajoissa luodaan visio siitä, minkälaisia ikääntyneiden
palveluita Etelä-Savossa on tulevaisuudessa.
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Asuminen ja
elinympäristöt
ikäystävällisiä

Työikäisten
toimintakyky
parantunut ja
työurat
pidentyneet

Palvelujärjestelmä on
yhdenvertainen,
koordinoitu ja
kustannustehokas

Iäkkäät ovat
toimintakykyisiä
pidempään

Digitalisaatio ja
uudet teknologiat
lisänneet
hyvinvointia

Vapaaehtoistyöll
ä vakiintunut
asema
yhteiskunnassa
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• Minkälaiset palvelut ikääntyneillä on vuonna 2030 EteläSavossa?
• Mitä toimia tarvitsemme päästäksemme tavoitteeseen eli
laadukkaiden ja kustannustehokkaiden palveluiden
tuottamiseen?
• Näkökulmat
• Asiakas
• Henkilöstö
• Palvelut
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Ryhmä:

Kehittämiskokonaisuuden

KUVAUS

Asiakasohjaus

-asiakaspolkujen kokonaisuus

Kehittämiskokonaisuuden

-yhtenäinen keskitetty
asiakasohjauksen malli EteläSavon maakuntaan

TAVOITTEET

MITÄ PALVELUJA TARVITAAN VUONNA
2030?
- vuonna 2030 Etelä-Savossa tulee olla
yhtenäinen toimintamalli palvelu- ja
asiakasohjauksessa

-tarvelähtöinen ja yksilöllinen palvelutarpeen
arviointi; viivytyksettä palveluiden piiriin ja
ajallaan tulevat päätökset

VAADITUT TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN
SAAVUTTAMISEKSI
-digiosaamisen vahvistaminen ja ohjaus
sujuvaan asiointiin
-ohjaus myös muiden kuin sote-palveluiden
piiriin, riittävästi tietoa saatavilla olevista
palveluista, esim. kulttuuri

-palvelut ”yhdeltä luukulta”-helposti saatavilla
olevat palvelut

-puolesta-asioinnin helpottaminen
-kuntien aktiivinen rooli ikääntyneiden
palveluissa, yhteistyö

-omatyöntekijä; kokonaisvaltaiset palvelut
-sähköinen asiointi: yhteydenotto ilman
puhelinkontaktia

-yhteistyö; hyödynnetään asiakasohjauksessa
järjestöjen ja 3. sektorin palveluita ja tukea ja
yksityisiä palveluita

-liikunta- ja ravitsemusneuvontaan liittyvät
palvelut kotona asuville

-toivotaan myös yhteyttä ihmiseen= työntekijään,
ei pelkästään digipalveluita
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Saatavuus, saavutettavuus
Palvelukulttuurin muutos,
yhtenäinen
asiakasohjauksen
toimintamalli

TARVITTAVAT RESURSSIT
-moniammatillinen, osaava ja koulutettu henkilöstö, riittävä
henkilöstöresurssi
-yhtenäiset toimintamallit (yli kuntarajojen=valtakunnallisesti)
-”Kiinnostuneita, tavoitettavia ja tuttuja ihmisiä, joilla on tietoa ja
asiantuntemusta mahdollisista palveluista ja ymmärtävää ohjausta”
-ammattilaisia, järjestöjä ja palvelumuotoilua, jotta palvelut rakentuvat
asiakaslähtöisiksi
-järjestöjen erityisosaamisen hyödyntäminen eri elämäntilanteissa, 3. sektori
ja vapaaehtoiset
-kattavat tietoliikenneyhteydet
-hyvinvointia ja terveyttä edistävä näkökulma
-kattava kuljetuspalvelu; liikenneyhteyksien puute ei saa olla este
palveluiden saamiselle/mahdollistaa kotona asumisen

Ryhmä:

Kehittämiskokonaisuuden

KUVAUS

-yhteinäinen
asiakkaaksitulon väylä
eteläsavolaisille
-ensisijainen kontakti
palveluihin

Asiointi-ikkuna

Palvelut yhdestä digitaalisesta
asiointi-ikkunasta

Kehittämiskokonaisuuden

TAVOITTEET

ss

Asiakaslähtöinen väylä
palveluiden piiriin

Esteettömyys, käytettävyys,
saavutettavuus

MITÄ PALVELUITA TARVITAAN
VUONNA 2030?
-selkeärakenteinen asiointi-ikkuna

- maksuttomat asiointi-palvelut
- ennaltaehkäisevät palvelut esille
- yleistä tietoa yhteiskunnan tapahtumista esim. erilaiset
kriisiviestit (pandemia, sähkökatkot jne.)
-hyvinvoinnin tuki
-chat
-keskitetty ”tietopankki”
-yhdistysten yhteystietoalusta= tiedot alueen
järjestötoimijoista keskitetysti saatavilla
-asiointi-ikkunan kautta muistutukset ajanvarauksista ja
ohjeista ennen toimenpiteitä
-asiakasohjaukseen ns. piste, jossa voi opetella asiointi
ikkunan käyttöä tai jos ei ole omia laitteita
-tekstiviestimahdollisuus (kuulovammaiset)
-selkokieliset, ymmärrettävät palvelut
-sähköinen oirearvio jossa voi helposti selvittää onko oire
tai vaiva sellainen että pitää hakeutua terveyspalveluihin

VAADITUT TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN
SAAVUTTAMISEKSI
-käyttäjäkokemus ohjaamaan palveluiden kehittämistä =
konkreettisesti navigoinnin rakentaminen asiakkaan
näkökulmasta mahdollisimman helpoksi ja selkeäksi!

TARVITTAVAT RESURSSIT
”Mitä matalammalla tasolla palveluja tuotetaan sitä
vähemmän ne saisivat maksaa. Maksullisuus karsii aina
käyttäjiä, jopa niitä jotka tarvitsevat niitä.”

-tarvitaan opastusta ja koulutusta asiointi-ikkunan
käyttöön

-osaava, koulutettu henkilöstö

-huomioitava myös hyvä asiakaspalvelu, vaikka
toimitaan "sähköisessä maailmassa”

-”Yhteistä tahtotilaa julkisilta sote-toimijoilta ja järjestöiltä
että saadaan järjestöjen tiedot yhteen ikkunaan, josta sotetoimija voi ohjata kuntalaisille”

-”huomioitava henkilöt, joilla ei ole varaa (mutta
osaamista on) voisiko em. henkilöille "liisata" laitteita?”
-Tietoturvallisuuden selvittäminen (asiakkaille), ettei
käyttäminen esty epävarmuuden vuoksi
-julkisen sektorin otettava mallia yksityissektorilta ja
muilta aloilta, teknologian kehityksessä oltava mukana
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-”Edellyttää riittävää resursointia, koska tiedot muuttuvat
jatkuvasti ja päivityksestä on pidettävä huolta. Asiointiikkunan tiedot oltava ajan tasalla.”

-”maksuton palvelu kuntalaisille, jos verovaroin
kustannetaan”

Ryhmä:

Kehittämiskokonaisuuden

Etäpalvelukeskus
Etelä- Savoon

KUVAUS

MITÄ PALVELUITA TARVITAAN VUONNA
2030?

Etäpalvelukeskus

Kehittämiskokonaisuuden

TAVOITTEET

Saavutettavuus
Yhdenvertaisuus

ss

Etähoiva, virtuaalikäynnit

VAADITUT TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN
SAAVUTTAMISEKSI

TARVITTAVAT RESURSSIT

-eSairaala = tarvitsisi matkustaa hoitoon, vain jos
tarvitsee osastohoitoa
-haastatteltu, jotka eivät vaadi fyysistä tutkimista
-kasvo-kuvakontakti, reseptiasiat, kevyet arviointiasiat,
konsultoinnit, etämittaukset, ohjaukset,

-etäpalveluiden hyödyntämisen mahdollisuus
tietoliikenneyhteyksistä riippumatta

-laitteet, voiko esim. vuokrata? yhteydet, näköyhteys,
sensoriikka, hyvät videokuvayhteydet jotta säilyisi aito
kontakti

-tasapuoliset mahdollisuudet käyttää yhteyksiä ja
etäpalveluja

-”Jotta etäpalvelut voivat toimia, miten taataan, että
kaikilla olisi riittävät digitaaliset työkalut (sponsoreita?)”

-erityispalvelut etänä eli kun lähete esim.
erikoissairaanhoitoon, niin saisi käynnin mahd. nopeasti
etävastaanottona.

-älylaitteiden käyttöä ja hyödyntämistä, ohjaus, neuvonta
ja rohkaisu niiden käyttöön = digiosaaminen

-”Käytännön työn keventämiseksi, olisiko etäpalvelujen
ja tilastoinnin välistä yhteyttä ratkaistavissa, ainakin
vaihtoehtoja mietintään.”

-seurantakäynnit kuvayhteydessä
-24/7 palvelut

-”Monenlaista tekniikan kehittämistä tarvitaan eri
laitteiden välille tapahtuvaan tiedonsiirtoon. Kuvanlaatuun
kehitettävää, helppokäyttöisyys huomioitava ja
laitekannan saatavuus tarvittaessa turvattava.”

-virtuaalikokoontumiset; virkistyspalvelut, kulttuuria
srk:n toimintaa, kuntoutuspalvelut
-verkostopalaverit, neuvottelut, perheen- ja läheisten
huomioiminen, esim. etäneuvottelut, tapaamiset

-”Digihoitopolut käyttöön ja aktiivisesti Terveyskylän
markkinointia etäpalvelutoimintaan, tukevat
etäpalvelutoimintaa”

-vertaistoiminta

-tiedonsiirto etämittauksissa automatisoitu

Etäpalvelu voi tarkoittaa myös sitä, että erityispalvelut
tuodaan esim. sotekeskukseen
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-myös etäyhteydessä täytyy osata kuunnella ja kuulla,
äänensävyllä ja ilmeillä merkitystä = palveluhenkisyys ja
asiakaslähtöisyys

-laiteiden käytön osaaminen kaikilla ammattilaisilla,
hyvää osaamista ja asennetta vaaditaan

Ryhmä:

Kehittämiskokonaisuuden

Moniammatillinen tiimi
asiakkaan ympärillä

KUVAUS

Moniatoimintamallitm
matilliset
Kehittämiskokonaisuuden

Palvelukulttuurin muutos

TAVOITTEET

VAADITUT TOIMENPITEET
MITÄ PALVELUITA TARVITAAN VUONNA
TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI
2030?
-kattava kuljetuspalvelu;
-tarvitaan
asiakaslähtöisyyttä
ja asiakasosallisuutta, alueellisia
liikenneyhteyksien
puute
ei saa
olla
-monialaiset ennaltaehkäisevät
palvelut
ikäihmisten raateja ja niille vastuutyöntekijä (kunnasta?)
este palveluiden
-kunta-alan työntekijät mukaan; osallisuusohjelman hyödyntäminen
-omatyöntekijä osana moniammatillista
tiimiä
saamiselle/mahdollistaa
kotona
-tarvitaan
kykyä, halua ja osaamista ottaa erinäiset asiat ja asiakkaat
hoidettavaksi
asumisen
-tukipalvelut: kuljetus, siivous
-kunnan muut toimialat; liikunta, kulttuuri,
ravitsemus
-painopiste siirtyy kotihoitoon, joten sitä ja
sen kanssa tehtävää moniammatillista
yhteistyötä

-”Ei siirrellä, ei pompotella, vaan hoidetaan vastuullisesti alusta loppuun.”
-eläkeläisjärjestöt mukaan kehittämään, järjestöjen yhteistyö, varsinkin
maaseudulla järjestötoiminta tärkeässä roolissa
-vanhusneuvostojen osallistaminen kuntien toimintaan, mukaan jo
suunnitteluvaiheessa
-organisaatioiden välinen yhteistyö
-luottamus asiakkaiden arvioon omasta palveluntarpeesta, asiakkaan
ääni kuuluviin
-luottamus toisiin ammattilaisiin
-HYTE keskiöön
-organisaatio tai vastuualuerajat taustalla eivät saa näkyä asiakkaalle,
palvelut rakennetaan tarpeen mukaan
-toiminnan kohteena asiakas = ihminen: asiakaslähtöisyys
-vapaaehtoistyön hyödyntäminen, yhdessä suunnitteleminen ja
tekeminen
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TARVITTAVAT RESURSSIT
-yhdistystoimijat tärkeitä yhteistyökumppaneita,
vapaaehtoistoimijat, järjestöt
-koulutusta verkostoissa työskentelystä
-”Innostuneet, moniammatilliset työntekijät, jotka
ymmärtävät merkityksensä hoitoketjun
alkupäässä muiden resurssien säästäjinä.
Toimivat ja helpot työalustat. Selkeät kriteerit ja
yhtenäiset toimintamallit.”
-Moniammatillinen tiimi kootaan asiakaan tarpeen
mukaan
-tiimityöskentelytaitoja tarvitaan, painotus
osaamisessa

-kokemusasiantuntijat tiimiin mukaan
systemaattisella tavalla

Ryhmä:

Kehittämiskokonaisuuden

KUVAUS

-ensivaste / ensihoito
-turvapuhelin
-ensiauttaja
-varautuminen
-onnettomuuksien
ennaltaehkäisy (koti- ja
vapaa-ajan
tapaturmat

MITÄ PALVELUITA TARVITAAN VUONNA 2030?

Pelastus ja päivystys

Kehittämiskokonaisuuden

TAVOITTEET

VAADITUT TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN
SAAVUTTAMISEKSI

-ajantasaiset pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat niin
maakunnassa kuin kunnissa

-moniammatillisuus sote-pela toiminnoissa, -pela/soteyhteistyö ja viestintä, tiedonkulku toimijoiden välillä

-pela- toiminta tukemaan kotihoitoa

-esim. kaatumisten ja tapaturmien ehkäisyn toimintamallit
käytössä ja toteutetaan

-ensivastetoiminta säilytettävä ja tehostettava varsinkin
haja-asutusalueilla
-pelastussuunnitelmat ja –harjoitukset
-pela-yhteistyö sote-toimijoiden kanssa
-ennaltaehkäisevä toiminta kodin turvallisuuden
edistämiseksi ja ennakointi
-ikäihmisten asumisen paloturvallisuudesta
huolehtiminen

-laaja-alainen osaaminen erilaisilla valmius- ja
varautumisen järjestöillä
-hyte-suunnitelmissa huolehdittu keskeisesti
turvallisuusasioista
-kotisairaalan rooli ja hyödyntäminen
-hyödynnetään teknologiaa ja etäpalveluita, turvapuhelin;
toimintaa tehostettava
-varautuminen riskeihin, huomioidaan kodin turvallisuus ja
esteettömyys, mahdolliset kodin muutostyöt
tehdään/teetätetään jo valmiiksi
-kodin ympäristön ja kulkuväylien turvallisuus oleellista
etela-savo.fi
myös arjen turvallisuudessa ja
aktiivisuudessa

TARVITTAVAT RESURSSIT
-järjestöt mukaan, hyödynnetään olemassa oleva
resurssi
-ensivasteen resurssit turvattava
-vanhustyön keskusliiton korjausneuvontaa
hyödynnetään
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