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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielma käsittelee vanhuspalvelun selvittely- arviointi- ja sijoitustoiminnan eli SAStoiminnan muutosta ja käytännöntoteutusta Helsingin
Läntisessä suurpiirissä ajalla 20002002. SAS-toiminta tarkoittaa on prosessia, joka edeltää vanhusasiakkaan sijoittumista laitoshoitoon.
SAS-toiminnan kehittämistarpeen taustalla ovat olleet pitkät laitoshoidon jonot ja yleisen palvelurakennemuutoksen edellyttämä
laitoshoitopainotteisen palvelujärjestelmän kehittäminen avohoitopainotteisemmaksi. Tehostettu kotihoitoyksikkö on aloittanut toimintansa
Läntisessä suurpiirissä syksyllä 2000 ja tämän uuden yksikön toimeksiantona on ollut SAS-toiminnan kehittäminen tiiviissä yhteydessä
kotihoidon kanssa.
Tutkielma on paljastava tapaustutkimus, jonka tarkoituksena on ollut tehdä näkyväksi niitä kehittämiseen ja toimintaan liittyviä piirteitä, jotka
ovat muutoin jääneet näkymättämiksi. Tutkielmassa on mukana myös evaluaatiotutkimuksen elementtejä. Evaluaatiotutkimus tähtää siihen, että
päätöksiä ja toimenpiteitä voidaan korjata. Tutkielman aineistolla on käytetty organisaation tuottamia asiakirjoja, suunnitelmia, selvityksiä,
arviointeja, kokousmuistioita ja SAS-tilastoja. Lisäksi aineistolla on ollut työntekijöille tehdyn kyselyn vastaukset, haastattelut ja osallistuvaan
havainnoinnin perustuva havainnointipäiväkirja. Aineistona on käytetty myös tapausesimerkkejä asiakkaista.
Tutkielman viitekehyksenä on yksilökohtaisen palveluohjauksen (case management) idea. Lisäksi tarkastelun viitekehyksenä on käytetty
Helsingin kaupungin SAS-toiminnalle ja kotihoidolle asettamia periaatteita ja Helsingin kaupungin henkilöstö- ja palvelupolitiikalle asetettuja
yleisiä arvolähtökohtia.
Tulosten perusteella SAS-toiminnan kehittäminen on tapahtunut organisaatiossa pitkälti ylhäältä alaspäin suuntautuvana, mikä on tuottanut
turhautumista ja voimattomuudentunnetta suorittavan portaan työntekijöissä. SAS-toiminnan kehittämiskokeilussa on saatu hyviä kokemuksia
siitä, millä tavoilla SAS-työskentelyä voidaan selkiyttää ja jäsentää. Toisaalta kaikki SAS-toiminnassa mukana olevat tahot eivät ole riittävästi
sitoutuneet SAStoiminnan kehittämissuunnitelmissa sovittuihin toimenpiteisiin.
Jonotilanteen tärkeinä ratkaisuyrityksinä ovat olleet jonotusosastojen perustaminen ja kotihoidon tehostaminen. Jonotusosastokäytäntö on
tuottanut asiakkaan kannalta paljon ikäviä lieveilmiöitä. Kotihoidon tehostaminen on mahdollistanut monen huonokuntoisen asiakkaan kotona
asumisen ja näin pitänyt asiakkaita pois jonoista. Toisaalta on esiintynyt myös asiakkaiden epätarkoituksenmukaista kotihoidon pitkittämistä.
Tulosten perusteella yksilökohtaisen palveluohjauksen idean toteuttamisen kautta toimintaa voitaisiin kehittää asiakaslähtöisempään suuntaan ja
kohdentaa palveluja kokonaistilanteen kannalta nykyistä tarkoituksenmukaisemmin. Yksilökohtaisen palveluohjauksen idean soveltamisen
kautta olisi mahdollista myös lisätä työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia ja muutta sitä kautta työskentelyä työntekijöiden kannalta
mielekkäämmäksi.
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