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Mikä on KomPAssi toimintamalli?

KomPAssi- hanke toteutettiin osana Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihanketta I&O hankkeena eli 
"Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa" vuosina 2016-2018. Hankkeen 
yksi tuotos oli keskitetyn iäkkäiden asiakasneuvonnan ja -ohjauksen toimintamalli, joka päätyi 
maakunnalliseksi malliksi Varsinais-Suomeen (27 kuntaa). 

Toimintamallin keskeisinä periaatteina on asiakaslähtöisyys ja asiakkaan kohtaaminen, arviointi ja vasta 
tämän jälkeen toimenpiteiden miettiminen. Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen avulla halutaan 
helpottaa ikäihmisen avun ja neuvonnan saantia. Ammattitaitoinen palveluohjaaja tukee, ohjaa ja neuvoo 
kaikkia Varsinais-Suomen (27 kuntaa) ikäihmisiä. 

Internetissä oleva Asiakasneuvonta.fi -sivusto on osa Varsinais-Suomen keskitettyä asiakas- ja 
palveluohjausta KomPAssissa. Sivuston tavoitteena on mm. kehittää neuvonta- ja palveluohjausta sekä 
monipuolistaa omaishoidon palveluita. Asiakasneuvonta.fi -sivuston tarkoituksena on antaa tietoa erilaisista 
palveluista. Palvelutuottajat vastaavat tuottamistaan palveluista ja laadusta sekä sivustolla olevan tiedon 
oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. 



Valitse sinulle sopivin tapa olla yhteydessä 
palveluohjaajaan mieltäsi askarruttavassa asiassa

Varsinais-Suomen iäkkäiden asiakas- ja palveluohjausnumero on 02 262 6164. 

Puhelin palvelee arkisin klo 9-15 ja ruotsinkielinen klo 9-12. 

Internetissä olevan Asiakasneuvonta.fi –sivuston kautta voit jättää yhteydenottopyynnön, tällöin 
palveluohjaaja ottaa sinuun yhteyttä. Yhteydenottopyynnön voit tehdä myös, jos epäilet läheisen ikääntyvän 
hyvinvointia tai arjessa suoriutumista. Asiakasneuvonta.fi –sivuston asiakas-chat palvelee arkisin klo 9-15.

Voit mennä käymään kuntasi neuvontapisteeseen tapaamaan asiakasohjaajaa. Osa neuvontapisteistä 
palvelee myös ilman ajanvarausta. (Ei koronaepidemian aikana neuvontapisteeseen)

Palveluohjaus on asiakkaalle maksutonta. Sinun asiasi/tarpeesi määrittelee, miten asia etenee.



KomPAssin toimintamalli pääpiirteittäin:
Ikäihmisen oma tarve ohjaa prosessin kulkua ja tarpeeseen haetaan 
ratkaisua yhdessä palveluohjaajan kanssa 

• Puhelin, chat

• Yhteydenottolomake

• Lähipalvelupiste

• Yhteydenoton voi 
tehdä myös omainen, 
muu henkilö tai 
viranomainen

Ikäihmisen 
Yhteydenotto

• Esimerkkejä: 

• Seura, 
ajanviete, 
harrastukset, 
apuja ja 
palveluita 
kotiin, ruoka 
ja ravitsemus

Neuvonta

• Asiakkaan 
ohjaaminen oikean 
tuen ja tarvittaessa 
palvelun piiriin 
sekä asiakkaan  
olemassa olevien 
palvelujen 
yhteensovittamista

Ohjaus

• Jos 
neuvonta/ohjaus 
ei riitä on syytä 
arvioida 
ikäihmisen tarve 
tarkemmin 
tapaamalla 
palveluohjaaja 
esimerkiksi 
tukipalvelujen 
tarve 
(ateriapalvelu, 
siivoussetelit jne.)

Tuen tarpeen 
arviointi

• Kokonaisvaltainen 
palvelun tarpeen 
arviointi asiakkaan 
kotona.

• Asiakassuun-
nitelma, 
päätökset, 
palvelut, seuranta

Palvelun 
tarpeen 
arviointi



Mitä on neuvonta?

Neuvonta on varhaisen vaiheen, ilman ajanvarausta tapahtuvaa, asiakkaan tiedon ja tarpeiden tunnistamista ja tukea palveluohjaajalta. 
Yhteydessä voi olla myös nimettömänä.  Neuvonta pyrkii auttamaan ikäihmistä löytämään eri tahojen tuottamia kotona asumista ja 
ikääntyneen aktiivista arkea tukevia ratkaisuja tai palveluja.

Ikääntyneen väestön neuvontaan kuuluu muun muassa yleistä tietoa hyvinvoinnista, tietoa lähipalveluista ja vapaa-ajan 
toiminnoista sekä esim. sosiaaliturvaan ja ikääntymiseen liittyvät asiat.

Neuvonnasta saadun tiedon avulla iäkäs henkilö voi tehdä itsenäisesti valinnan, joka perustuu hänen omiin näkemyksiinsä 
tilanteestaan sekä ammattilaiselta saatuun luotettavaan ja riittävän laaja-alaiseen tietoon. 

Matalan kynnyksen neuvonta ehkäisee asiakkaiden tilanteiden monimutkaistumista mahdollistaen samalla käynnistää 
tarvittaessa palvelutarpeen arvioinnin prosessin. Jos neuvonta ei riitä on syytä arvioida ikäihmisen palvelujen tarve tarkemmin.

Asiakasohjaajalla on keskustelussa apunaan Ensitietolomake.  Tarpeesi ja siihen annettu ohjaustieto kirjataan käytössä olevaan 
tietokoneohjelmaan. Kaikki tiedot ovat luottamuksellisia. 



Mitä on ohjaus?

Ohjaus on neuvontaa laajempaa ja syvällisempää keskustelua, ja se kattaa sekä asiakkaan ohjaamisen oikean 
tuen ja tarvittaessa palvelun piiriin että asiakkaan  olemassa olevien palvelujen yhteensovittamista.  

Ohjauksessa selvitetään mahdollisimman laajasti asiakkaan  kokonaistilannetta, tarpeita ja voimavaroja. 
Tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa  etsiä sopivia ratkaisuja ongelmatilanteisiin sekä löytää sopivia 
palveluita sekä kannustaa asiakasta  tarvittaessa erilaisten palveluiden piiriin.  

Ohjauksen tarkoituksena on myös arvioida mm. palvelutarpeen arvioinnin tarvetta. Ohjauksessa hyödynnetään 
palveluohjaan käytössä olevaa ensitietokyselyä, jotta oikea avun tarve tulee esille. Pyrkimys  on selvittää 
systemaattisesti ja syvällisemmin asiakkaan tarpeet, jolloin asiakkaan ohjautuminen oikealle  asiantuntijalle 
(sosiaalityöntekijä, omaishoidon työntekijä, terveydenhoitaja tms.) ja riskien tunnistaminen  helpottuu. 

Palveluohjaaja ohjaa tarvittaessa eteenpäin laajemman palvelutarpeen selvitykseen Asiakas pääsee kiireellisissä 
tapauksissa palvelutarpeen arviointiin pääsääntöisesti samana tai seuraavana arkipäivänä 



Mitä on tuen tarpeen arviointi?

Tuen tarpeen arviointi toteutetaan kasvotusten (tarvittaessa kotikäyntinä) palveluohjaajan kanssa sekä 
on luonteeltaan vähäisen ja selkeän yksittäisen tuen tarpeen osalta suppeampi kuin palvelutarpeen 
arviointi esim. tarve tukipalveluille (mm. ateriapalvelu, siivouspalvelu, kauppapalvelu), lyhytaikainen 
palveluntarve tai hoitoneuvottelu osastolla. Asiakas, jolla ei ole tarvetta laajaan palvelutarpeen 
arviointiin, voidaan tehdä tuen tarpeen arviointi elämäntilanteen edellyttämässä laajuudessa. 

Tuen tarpeen arvioinnissa selvitetään asiakkaan elämäntilanne, tuen tarve ja tarpeelliset avut /palvelut. 
Arvioinnissa huomioidaan asiakkaan mielipide ja näkemys omasta tuen tarpeestaan. Arviointi perustuu 
asiakkaan omaan näkemykseen ja tarvittaessa hänen omaisensa/läheisensä sekä yhden tai useamman 
asiantuntijan arvioon. 

Kiireellisissä tapauksissa toimitaan välittömästi järjestäen tarvittava apu. Asiakas pääsee kiireellisissä 
tapauksissa palvelutarpeen arviointiin pääsääntöisesti samana tai seuraavana arkipäivänä 



Mitä on palvelutarpeen arviointi?
Palveluntarpeiden selvittämisessä arvioidaan iäkkään henkilön toimintakyky monipuolisesti ja luotettavia 
arviointivälineitä käyttäen yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa/läheisensä sekä muiden toimijoiden 
kanssa. Palvelutarpeen arvioinnin tavoitteena on parantaa ikääntyneiden mahdollisuuksia omassa kodissa asumiseen ja 
turvata palveluiden oikea-aikaisuus. Palvelutarpeen arviointia voi pyytää itse, omainen tai viranomainen. 
Palvelutarpeen arviointikäynti on maksuton ja se toteutetaan kotikäyntinä yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen 
omaisensa kanssa.

Palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään asiakkaan palvelutarve kokonaisvaltaisesti, muodostetaan asiakkaan tarpeisiin, 
toiveisiin ja valintoihin perustuvan asiakassuunnitelman sekä tekee tarvittavat viranomaispäätökset ja varmistetaan 
palvelujen käynnistymisen. Palvelut on sovitettava aina asiakkaan tarpeeseen, eikä päinvastoin. 

Keskeistä on yhteisen tulkinnan ja käsityksen rakentuminen asiakkaan omista tarpeista, elämäntilanteesta 
ja olosuhteista. Kiireellisissä tapauksissa arviointi tehdään viipymättä, kiireettömissä 7 arkipäivän kuluessa 
yhteydenotosta. Palvelutarpeen selvittämisen jälkeen laaditaan palvelusuunnitelma. Yhdessä asiakkaan 
kanssa laadittu suunnitelma pitää sisällään asiakkaan tarpeita vastaavan palvelukokonaisuuden sekä niiden 
kustannukset. Kiireellisissä tapauksissa toimitaan välittömästi järjestäen tarvittava apu. 



Mitä palvelutarpeen arvioinnissa arvioidaan?

Sosiaalihuoltolain 1301/2014 36§:n mukaan palvelutarpeen arviointi tehdään asiakkaan elämäntilanteen 
edellyttämässä laajuudessa. Vanhuspalvelulain 15 §:n mukaan palveluntarpeiden selvittämisen yhteydessä 
arvioidaan iäkkään henkilön toimintakyky monipuolisesti ja luotettavia arviointivälineitä käyttäen. 

Palvelutarpeen arviointi sisältää aina toimintakyvyn neljä ulottuvuutta, joita ovat fyysinen, psyykkinen,  kognitiivinen 
ja sosiaalinen. Arvioinnin lopputulos on aina yksilöllinen, arvioijan ja arvioidun sekä hänen  läheistensä 
vuorovaikutuksen summa. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota niihin riskitekijöihin, jotka ennakoivat  toimintakyvyn 
heikkenemistä ja sitä kautta vaikuttavat palvelutarpeeseen. 

Toimintakyvyllä tarkoitetaan ihmisen suoriutumista erilaisista arkielämän tehtävistä. Toimintakykyyn  liittyvä tuen 
tarve on määritelty yleisesti. Sen tarkoituksena on kattaa laajasti erilaisia toimintakykyä  rajoittavia tai alentavia 
tilanteita. Toimintakykyyn liittyvät tuen tarpeet on kytketty tilanteisiin, joissa henkilö  ei fyysisestä, psyykkisestä, 
kognitiivisesta tai sosiaalisesta syystä aiheutuen suoriudu itsenäisesti  jokapäiväisen elämän toiminnoista. Henkilön 
toimintakyvyn aleneminen voi aiheutua yhdestä tai  samanaikaisesti useammasta syystä. 



Toimintakyvyn heikkenemiseen ennakoivia 
riskitekijöitä ovat esimerkiksi

aistitoimintojen heikkeneminen  

alttius kaatumisille:   luunmurtumat /liikkumisen ongelmat  

ravitsemustilan poikkeamat  

muistin heikkeneminen  

mielenterveyshäiriöt   

runsas päihteiden käyttö, koettu yksinäisyys  

runsas sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö, terveydentilan heikkeneminen,  pitkäaikaissairaudet ja monilääkitys   

pienituloisuus  

elämänmuutokset, leskeytyminen  

perhe- tai läheisväkivalta tai sen uhka  

ympäristön haasteet, esteet, turvattomuus  



Keskeisin lainsäädäntö toiminnan taustalla

Laki ikääntyneen 
väestön 

toimintakyvyn 
tukemisesta sekä 
iäkkäiden sosiaali-

ja terveyspalveluista 
28.12.2012/980

Vanhuspalvelulaki 
04.07.2013

Terveydenhuoltolaki 
30.12.2010/1326

Sosiaalihuoltolaki 
1301/2014



Voit lukea lisää asiakasneuvonta.fi sivustolla 
olevasta käsikirjasta


