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Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus 



Asiakaspalaute – osallistava 

haastattelu 
 Vanhuspalvelulaissa (2013) ja STM:n laatusuosituksissa (2013, 2008) 

korostetaan, että eri palveluissa on turvattava asiakkaiden 

mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujen laadun kehittämiseen. 

 Asiakkaan rooli laadun kokijana, osallistuminen palveluiden 

suunnitteluun ja kehittämiseen 

 Asiakkaan kuuntelu / kuuleminen  - kokemuksien arvostaminen 

 Asiakaspalaute 2013 kehittämiskohteet on arvioitu vuoden 2014 aika, 

ja kehittämiskohteet näkyivät seuraavan vuoden palautteessa 

positiivisesti muuttuneina. Asiakaspalautteen kautta pystytään myös 

arvioimaan positiivisesti myös muita kehittämistyössä olleita osa-

alueita. 2015 vuoden palautteen keruu on aloitettu elokuussa 2015. 

Toimintamalli on pysyvässä käytössä alueen kunnissa. 

 

 (kts. Innokylä https://www.innokyla.fi/web/malli918445   ja 

https://www.innokyla.fi/web/verstas702973 )  

 

https://www.innokyla.fi/web/malli918445
https://www.innokyla.fi/web/verstas702973


Hoidon ohjauksen ja arvioinnin 

kehittäminen 
 Äkillinen yleistilan lasku toimintamalli  

– tukee yksilön yleistilan laskun syyn selvittämistä niin, että päästään 

diagnoosiin ja asianmukaiseen hoitoon mahdollisimman ripeästi ja täten 

turvataa toimintakyvyn säilymistä. (oikea paikka / oikea aika ) 

– Laadukas yhteistyö vaatii organisaatioiden välillä kunkin ammattiryhmän 

osaamisen tuomista yhteiseen käyttöön sekä raja-aitojen kaatamista. 

(oikeat resurssit) 

– asiakkaan terveydentilassa ja toimintakyvyssä tapahtuvien muutosten 

systemaattinen havaitseminen (tehokas ongelmiin tarttuminen) ja 

havaintojen tarkentuminen 

– muutosten kirjaamisen tukeminen (tiedon kulun)  

– potilaan hoitoketjun ja hoitokokonaisuuden ymmärtämisen lisääminen 

(yhtenäinen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson alueella) 

 Osaamisen lisääminen – huomioiden myös raportointi osaaminen 



Hyvinvointia edistävä toiminta 

 Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tukeminen, seuraaminen ja 

kehittäminen alueellisesti 

 Seurantojen perusteella laadittu esite toiminnan tueksi 2013, päivitetty 

2015 

 

 Työryhmällä ollut merkittävä rooli osaamisen lisäämisessä: sosiaaliset 

etuudet, hyvinvointia edistävät kotikäynnit, palveluohjaus osaamisen 

lisääminen, vuorovaikutus ja kohtaaminen osana kotihoidon toimintaa. 

Työryhmä on käyttänyt tässä omaa ammattitaitoaan ja 

asiantuntijuuttaan, jolloin on pystytty vastaamaan osaamisen 

lisäämiseen suhteellisen pienellä kustannuksella.  



Kotihoidon sisältö ja prosessit 

Työprosessien kehittäminen sisälsi seuraavat asiat:  

 Toimintakulttuurin muutos 

 Vastuuhoitajuus (https://www.innokyla.fi/web/malli1635786  ja 

https://www.innokyla.fi/web/verstas1252866 )  

 Aikakriittisten ja ei-aikakriittisten tehtävien purku 

 Välittömän työajan lisääminen 

 Työvuorosuunnittelun kehittäminen 

 Työnjakomallit ja niiden kehittäminen 

 Yhteistyö kotihoidon toimijoiden kesken 

 Tiedolla johtaminen ( huomioiden LEAN) 

 Työhyvinvointi ja sen tukeminen 

 Resurssitiimi / Resurssipooli  

https://www.innokyla.fi/web/malli1635786
https://www.innokyla.fi/web/malli1635786
https://www.innokyla.fi/web/malli1635786
https://www.innokyla.fi/web/verstas1252866
https://www.innokyla.fi/web/verstas1252866


Liikuntasuunnitelma 

 Hyvä fyysinen toimintakyky on tärkeä kotona pärjäämisen kannalta. 

 Elämänlaadun ja päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti selviytymisen 

lähtökohtana on hyvä ja turvallinen liikkumiskyky. Moniin päivittäisiin 

toimintoihin kuten tuolista ylösnousuun tarvitaan lihasvoimaa ja 

tasapainoa.  

 Liikuntasuunnitelma on asiakkaan liikkumiskyvyn ja fyysisen 

toimintakyvyn ylläpitämisestä ja parantamisesta. Suunnitelma sisältää 

asiakkaan arkiliikkumisen ja kotiharjoittelun toteuttamisen. 

Liikuntasuunnitelmalla edistetään asiakkaan omatoimisuutta ja tuetaan 

sekä arvioidaan asiakkaan kotona liikkumista. 

 Liikuntasuunnitelman malli on käytössä kotihoitoon Etelä-

Kymenlaakson kunnissa. Kts. Innokylä 

https://www.innokyla.fi/web/malli1635710 ja 

https://www.innokyla.fi/web/verstas1252130 ) 

 

 

https://www.innokyla.fi/web/malli1635710
https://www.innokyla.fi/web/verstas1252130


Osaamiskartoitus 

 Osaamiskartoituksen (KYAMK 2013) mukaan Etelä-Kymenlaakson 

kotihoidon henkilöstön osaaminen on pääosin perusosaamista ja hyvää 

osaamista useilla osaamiskartoituksen osa-alueilla. Etelä-

Kymenlaakson alueellisessa kotihoidossa on asiantuntijuutta, jota 

voidaan jatkossa hyödyntää koko henkilöstön osaamisen 

kehittämisessä.  

 

 Osaamiskartoituksen rakentaminen 

 Kysely henkilökunta  / esimiehet 2013 

 Kehittämistyöskentely 2014  

 Arviointi 2015 



Palveluohjauksen verkkokurssi 
 Osaamisen lisääminen – tulevaisuuden malli, mitä pystytään 

käyttämään joustavasti, olemassa olevia resursseja hyödyntäen, 

riippumatta ajasta ( Kotihoidon toimijoista 95 % on suorittanut kurssin 

2015 aikana) 

Verkkokurssin sisältö:  
1. Ikäihmisen palveluohjauksen taustaa pohjautuen vanhuspalvelulakiin ja laatusuosituksiin 

2. Asiakkaan kohtaaminen: osallisuuden tukeminen, motivoiva vuorovaikutus, muistisairaan 

kohtaaminen 

3. Toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioiminen: laaja-alaisen toimintakyvyn ja palvelutarpeen 

arviointi ja mittaaminen, alueen käyttämät mittarit 

4. Sosiaaliset etuudet talouden turvana: Kelan etuudet ja muut kunnista haettavat sekä 

verotukselliset etuudet  

5. Hyvinvointia tukemassa: hyvinvoinnin tukeminen kokonaisvaltaisesti, ravitsemukseen, 

liikuntaan, päihteiden käyttöön ja seksuaalisuuteen liittyvä ohjaus 

6. Teknologia kotona asumisen tukena 

 

 https://www.innokyla.fi/web/malli2028236  

 

https://www.innokyla.fi/web/malli2028236
https://www.innokyla.fi/web/malli2028236
https://www.innokyla.fi/web/malli2028236
https://www.innokyla.fi/web/malli2028236


Resurssipooli 

 Resurssipooli / Resurssitiimi on otettu käyttöön koko Kotkan ja 

Haminan kotihoidossa.  

 Toiminnan johtavana ajatuksena on tuottaa asiakkaille yksilöllistä ja 

laadukasta hoitoa asiakkaan omassa kodissa  hyödyntämällä olemassa 

olevat resurssit. Kotihoidon resurssit pyritään kohdentamaan oikeisiin 

tehtäviin oikea aikaisesti ja näin tuottamaan asiakashyötyä sekä 

lisäämään kotihoidon välitöntä asiakastyöaikaa (asiakkaan luona 

vietettyä aikaa).  

 Resurssien oikein kohdentaminen tuottaa myös henkilökunnalle 

työhyvinvointia, vähentäen työn kuormittuvuutta. Huomioiden kunnalle 

tulevat taloudellinen hyöty, kun sijaisten käyttö minimoituu. Linkittyy 

toiminnanohjauksen materiaaliin: 

 Innokylä: Verstas: https://www.innokyla.fi/web/verstas1832410   

 Toimintamalli: https://www.innokyla.fi/web/malli1924707  

 

https://www.innokyla.fi/web/verstas1832410
https://www.innokyla.fi/web/malli1924707


Saattohoito 

 Kotihoidon sisällön kehittäminen / Saattohoitoverkosto ( KOTKA).  

 Saattohoidon toimintamalli - kirjallinen materiaali  

 Saattohoidon arviointimalli on laadittu ja käyttöönotettu kesän 2015 

aikana. Tiedot kerätään sähköiseen järjestelmään. 

 KOTISAATTOHOIDON ARVIOINTI: 

– Potilas sai kuolla kotona kivuttomasti saaden tarpeitaan vastaavaa 

saattohoitoa (potilastietojen /hoitosuunnitelman tarkastelu, kivun ja oireiden 

mittaus/ hoito, kotihoidon prosessin toimivuus). 

– Omaiset kokevat saaneensa riittävästi tukea läheisensä hoidossa, 

Vastuuhoitaja ottaa yhteyttä omaisiin hautajaisten jälkeen (tekee 

mahdollisesti kotikäynnin) ja kirjaa tästä tarvittaessa palautteen (omaisen 

potilastietoihin) 

– Hoitotiimi kokee saaneensa tukea kuolevan potilaan hoidossa ja kehittyy 

ammatillisesti. Hoitotiimin arvio saattohoidon onnistumisesta ja kokemus 

saamastaan tuesta 

 

 https://www.innokyla.fi/web/malli2015487    

 

 

https://www.innokyla.fi/web/malli2015487
https://www.innokyla.fi/web/malli2015487


Toiminnanohjaus – järjestelmän 

käyttöönotto  
 Toiminnanohjausprosessin käyttöönotto on vaatinut laaja-alaista 

suunnittelu- ja etukäteistyötä.  

 Keskeinen ajatus – prosessit kuntoon ennen toiminanohjauksen 

käyttöönottoa 

 Toiminnanohjausjärjestelmä on otettu käyttöön 2015 Etelä-

Kymenlaaksossa, Kotkassa sekä Kaakon kaksikossa (Miehikkälä ja 

Virolahti).  

 Huomioiden niin toiminnanohjauksen kuin kokonaiskehittämisen 

tuottamat taloudelliset hyödyt kunnalle 

 Innokylä: Verstas: https://www.innokyla.fi/web/verstas1832410 

Toimintamalli: https://www.innokyla.fi/web/malli1924707  

https://www.innokyla.fi/web/verstas1832410
https://www.innokyla.fi/web/malli1924707


Vastuuhoitajuus 
 Vastuuhoitajuus on kotihoidon työskentely tapa, jonka tavoitteena on 

vahvistaa yksilöllistä, palvelutarpeesta ja asiakkaan omista 

voimavaroista lähtevää hoiva- ja hoitotyötä (= toimintakykyä edistävä 

työote). Vastuuhoitajan osuus korostuu asiakkaan yksilöllisen hoidon ja 

kuntoutumisen suunnittelussa ja toteutuksen oikea-aikaisessa 

varmistamisessa. 

 Lisää työn sujuvuutta ja vahvistaa laatua yhdenmukaistamalla toimintaa 

 Vastuuhoitaja vastaa asiakkaan tarpeenmukaisesta ja laadukkaasta 

hoivasta ja hoidosta, toteuttaen voimavaroja tukevaa toimintaa 

kaikessa työskentelyssä. Jokaisella kotihoidon asiakkaalla on oikeus 

vastuuhoitajaan ja toimintakykyään vastaavaan palveluun.  

 Palvelun toteuttamisessa on tuettava hyvinvointia, terveyttä, 

toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja asiakkaan osallisuutta.  

 

 https://www.innokyla.fi/web/malli1635786  ja 

https://www.innokyla.fi/web/verstas1252866  

https://www.innokyla.fi/web/malli1635786
https://www.innokyla.fi/web/malli1635786
https://www.innokyla.fi/web/malli1635786
https://www.innokyla.fi/web/malli1635786
https://www.innokyla.fi/web/verstas1252866
https://www.innokyla.fi/web/verstas1252866

