
Tervetuloa Innostamoon!
Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeissa kehitetään uusia 
toimintatapoja, mutta työtä ei kuitenkaan tehdä yksin. Käytännön 
toiminnaksi siirtyneet ratkaisut löydetään usein eri toimijoiden – eri 
organisaatioiden ja käyttäjäryhmien – yhteistyönä. Etelä-Suomen 
Kaste ja Raha-automaattiyhdistys tarjoavat areenan verkostotyölle 
Lappeenrannassa 17.2.2014.

Tilaisuus kiinnittyy Etelä-Suomen Kasteen Kotona kokonainen 
elämä -hankkeeseen, jossa etsitään ratkaisuja kotona asuvien 
ikääntyneiden hyvään arkeen heidän omista lähtökohdistaan 
käsin.



Ohjelma: 
10.00 - Tilaisuuden avaus ja orientaatio 

Tervetuloa Innostamoon, Katariina Välikangas, Kotona 
kokonainen elämä (KKE)

Päivän tavoitteet ja dialogi työskentelyn lähtökohdista 
Eeva Honkanummi, Etelä-Suomen Kaste, Sini Toikka, 

RAY, Erica Mäkipää, Soste, Reija Heinola, Eloisa ikä -ohjelma, 
VTKL, ja Katariina Välikangas, KKE-hanke

Ohjeistus learning cafe -työskentelyyn. Aiheina:

10.30 - 11.45 Learning cafe –työskentely
11.45 - 12.30 Lounas (omakustanteinen)
12.30 - 13.45 Työpajojen purku ja hankkeistamisen info
13.50 Loppusanat ja ajatuksia jatkoon,  Elina Varjonen, RAY



Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen 
kehittämisohjelma 2013-2015
Kotona kokonainen elämä (1.3.2013-31.10.2015)

Hallinnoija:
Hyvinkää: Katariina Välikangas, hankejohtaja

Marjut Tikkanen, hankekoordinaattori

Hankealue ja koordinaattori: 
Länsi- ja Keski-Uusimaa: Tuula Ekholm
Etelä-Kymenlaakso: Sara Haimi-Liikkanen
Kouvola: Sirkku Kallio
Eksote: Tarja Viitikko



Kotona kokonainen elämä -hanke

Hankkeen tavoitteet:

Hankkeessa kehitetään ikääntyvien ihmisten kotiin 
annettavia palveluja

Palvelutarpeen arviointi ja arvioinnin 
yhtenäistäminen
Kotihoidon sisällön ja työprosessien kehittäminen
Muistisairaiden palvelujen kehittäminen



Yhteinen ajatus Suomen parhaasta kotihoidosta

Sisältää:
kotihoidon tulevaisuuden määritelmän
kotihoidon sisältöjen tarkastelun ja yhtenäiset    

kotihoidon sisällöt
yhtenevät arviointimallit 
yhtenevät toimintatavat tarvelähtöisyys ja alueelliset 

vahvuudet huomioiden 
NYT

Julkisen sektorin kotona asumista tukevien tulevaisuuden 
palveluprosessien kehittäminen/määrittäminen työn alla 
(kehittämisrakenne)
Muiden resurssien integroiminen tukemaan kestävää 
hyvinvointia

+ Arviointi ja vaikuttavuus!



Suomen paras kotihoito 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Palvelutarpeen arviointi 
 
 
- Keskitetyn moniammatillisen 
palvelutarpeen arvioinnin pro-
sessi  

¤ Vastuutyöntekijä 
- Palvelutarpeen ja toimintaky-
vyn arvioinnin kriteerit ja osaa-
misen kehittäminen 
- Palveluohjaus 
  

 Arviointiin yhtenevä toiminta-
tapa 

 Yhtenevät palveluohjaus 

2. Toiminnanohjaus 
 
 
- Päivittäisen työn organisoimi-
sen prosessi (toiminnan ohjauk-
sen prosessi) 
- Työprosessien kehittäminen 
(Vastuuhoitajuus, toimintakyvyn 
ja palvelutarpeen arviointi) 
- Sisällön kehittäminen 
- Toiminnanohjaus prosessi 

3. Palveluketjujen kehittämi-
seen liittyvät prosessit 
 
- Asiakaslähtöisen hoitopalvelu- 
ja kuntoutumissuunnitelman 
kehittäminen ja toimintaprosessi  

¤ Äkillisen yleistilan laskun 
malli  
¤ Varhaisen puuttumisen malli 
¤ Kuntouttava kotiutuminen  
¤ Kuntoutumista ja toiminta-
kykyä tukeva toimintatapa 

- Palveluohjausosaamisen li-
sääminen 
- Muistisairaan kuntoutuspro-
sessi 

4. Osaamiseen liittyvät pro-
sessit 
 
- Vastuuhoitajamallin juurrutta-
minen 
- Suuren avun tiimi (muistisai-
raat) 
- Hyvinvointia edistävä toiminta 
(linkittyy palveluohjaukseen) 
- Asiakasosallisuuden kehittä-
minen 

5. Johtamiseen liittyvät pro-
sessit 
 
- Kuntoutumista tukevan lähijoh-
tamisen prosessi 
- Päivittäisen työn johtaminen 
- Tiedolla johtaminen 
 

 
 
 

 
Tulevai-
suuden 

kotihoito! 
 

Arvon tuottaminen 
Asiakkaan osallisuus 
Palveluohjausosaaminen 
Hyvinvointiteknologia 

Prosessikehitystyö meneillään



Kotona kokonainen Kotona kokonainen 

Suomen parhaan 
kotihoidon elementit

KESTÄVÄ HYVINVOINTI
Kotona asuvan ikääntyneen mielekäs ja turvallinen arki 

Tukielementit

Suomen paras kotihoito

Laitoshoito

Perusterveydenhuolto

Teknologiaratkaisut

Suunnitelmallinen 
monitoimija-
yhteistyö

Asumisen ja palveluiden 
kokonaisuus
Asiakkaalle arvoa tuottavat 
tarvelähtöiset prosessit ja
hoitoketjut 

Hoivaa ja hoitoa kotiin
1x vk tai 24 h, asuminen
joustaa = naapurusto- ja 
palvelualuemallit

Suunnitelmallinen, kaikki 
resurssit huomioiva 
palvelujen tuottaminen 

Teknologia toimiva osa 
palvelujen tuottamisen 
“arkkitehtuuria”

Asumisratkaisut



Kansalaisyhteiskunta Palveluyhteiskunta

Omatoimisuus Pysyvä avuntarve

Hyvinvoinnin tuottamisen ympäristöt

Sukulaiset
Ystävät

Vapaaehtoiset

Järjestöt, 
yhdistykset

Yritykset

Julkinen hoiva 
ja hoito

Arvon tuottaminen asiakkaalle



Palvelualuemalli



Päivän tavoite
Luoda uusia tulevaisuuden toimintamalleja ja 
yhteistyörakenteita ennalta ehkäisevää hyvinvointia, 
hoivaa ja hoitoa tarjoavissa palveluissa ja niiden 
tuottamisessa
Innostaa suunnittelemaan yhteishankkeita RAY:n 
toukokuun rahoitushakuun
vahvistaa Kasteen, kuntien ja järjestöjen yhteistyötä



Learning cafe
1. etsivä vanhustyö 
2. toimijuuden vahvistaminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen (ml. 

ravitsemus) 
3. muistisairaan hyvä arki (erityisesti yksin asuvat ja ilman verkostoa 

olevat muistisairaat)
4. arjen askareet - apua kotona asumiseen (ml. sukupolvien välinen 

yhteistyö ja monitoimijuus)

Kartoitetaan tarpeet – etsitään aukkopaikat, joihin voidaan yhteistyöllä 
vastata – mietitään konkreettisia yhteistyön muotoja 

Learning cafe –ryhmiä on 4, omat pj, jotka jäävät esittelemään seuraavalle 
ryhmälle tuotoksia (jokainen kierros kartuttaa tuotosta)

Lopuksi puretaan yhteisesti ja mietitään hankkeistamista!



Kotona kokonainen elämä -hanke

Hankkeen tavoitteet:

Kotona asuvan ikäihmisen hyvän arjen mahdollistaminen kotona:

Palvelutarpeen arviointi ja arvioinnin yhtenäistäminen tukemaan 
itseohjautuvuutta, kuntoutumista ja tarpeenmukaista palvelujen käyttöä
Kotihoidon sisällön ja työprosessien kehittäminen sekä palveluketjujen 
mallintaminen: resurssien oikea-aikaisuus ja tarpeenmukaisuus, 
toiminnanohjaus ja johtaminen, tiedonhallinta ja asiakaslähtöisyys
Muistisairaiden palvelujen kehittäminen ja ammatillisen osaamisen 
vahvistaminen
Yhtenäinen palliatiivisen /saattohoidon käytäntö, painopisteenä 
kotisaattohoidon vahvistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon 
henkilöstön, saattohoidettavan sekä hänen läheistensä sujuvalla ja 
osaavalla yhteistyöllä. (319 088 € integroituna kokonaishankkeeseen)

Yhteinen ajatus Suomen parhaasta kotihoidosta
Toteutus kehittämisrakenteen kautta



Kouvola 10/13: 
- Asiakkaan 
osallisuuden 
lisääminen
-Työntekijöiden coach 
– valmennus
- Esimiesten 
valmennus

Eksote: 5/13:
- Toimintamalli 
palvelunohjaukseen ja 
keskitettyyn palv.tarvearviointiin
- Koti-ikävä mallin käyttöönotto ja 
juurruttamien: tiimeissä 
fasilitaattoreita varmistamassa 
käyttöönottoa

Mitä arvoa tuotettu asikkaalle?

Asiakkaiden ja omaisten illat ja raadit
Muistisairaan kotona asumista tukeva työryhmä
Arviointikäytännetyöryhmä

RAI-osaamisen lähtötilannekaroitus

Koti-ikävä toimintamalli: projektityöntekijät 
kotihoidon tiimeissä 
Ensihoito kouluttanut hoitohenkilökuntaa 
Vastuuhoitaja –toimintamalli Hoivan tulosalueella 
Palveluohjauksen ja palvelutarpeen arviointi-
prosesseja edistetty
Palvelutarpeen selvittäminen ja kotihoidon
asiakkuuden alkaminen –prosessi



Länsi- ja Keski-
Uusimaa: 
Päivittäisen työn 
organisoinnin prosessi
-Tiedolla johtaminen
-Coach-valmennus 

Etelä-Kymenlaakso:
- Osallistava kotihoidon 
kehittäminen 
- Toimintatavat: 
vastuuhoitajuus, kotihoidon 
sisällön uudelleen määrittely 
(asiakas keskiössä) 
- Päivittäisen työn ohjauksen 
prosessi

Asiakkaita osallistava palautekysely kotihoidon 
prosesseista: asiakkaan äänen kuuluminen 
palvelutarpeenarvioinnissa/hopasuissa
Resurssitiimin toteutus käynnistetty, resurssien jako 
asiakaslähtöisemmin
Kotihoidon henkilökunnan osaamiskartoitus 
Osaamisen lisääminen / esite tukemaan 
hyvinvointia edistäviä käyntejä 
ÄYLT = äkillinen yleistilan lasku 
toimintamalli (oma arviointiohjelma + 
asiakaspalaute)

Työajankohdentumisen seuranta
–selvitys valmistunut



Hankkeistamisinfo
Idea ja sen toiminnallistaminen
Tavoite ja päätoiminta, haluttujen 

tulosten mietintä
Tavoitteen purku osiin ja osatoiminnat

Yhteistoiminnasta sopiminen
Kuka tekee mitäkin – sovitaan 

yhteisestä toiminnasta
Yhteistyörakenteet muiden kanssa, 

yhteydenpidosta sopiminen ja sitominen 
kokonaisuuteen

Eläkevalmennus

Järjestöjen roolien
miettiminen
- Yritystukihenkilöt
- Eläkeluuta

Yhteistyö julkisen
sektorin kanssa ja 
miettinen, mitä 
tehdään yhdessä



Aikatauluttaminen
Aikataulun laatiminen toimenpiteille
Vuosiaikataulu
Tarkempi aikataulu

BudjetointiPAl
Hintalappu osatoimille
Budjetointi toiminnottain

Tulokset
Tulosten konkretisoiminen
Miten istuvat kehittämiskokonaisuuteen?

Hankehakemuksen kirjoittaminen

Hankesuunnittelu
Ekan vuoden toimet
Tokan vuoden toimet

Palkat ym. kulut

Laadulliset…
Määrälliset …


