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Palvelutarpeen arviointi ja hyvinvoinnin edistäminen  

 Tavoite: Ikääntyneen arki toimii hänen haluamallaan 

tavalla kotona.  
 
 Vaikutus: Arviointikäytännöt palvelevat ikääntyneen palvelutarpeen kokonaisvaltaista 

selvittämistä. Ikääntynyt ohjataan voimavarojensa mukaan hänelle soveltuvaan kotona 

selviytymistä tukevaan palveluun osallistumista ja kuntoutumista edistävästi, palvelut ovat 

oikea-aikaisia ja vaikuttavia, ikääntynyt pääsee nopeasti hoitoon ja kuntouttavasti saattaen 

kotiin mielekkään tekemisen ääreen, ikääntynyt ei huomaa hallinnon rajoja palveluissa. 

 
 Toimenpiteet: Kehittämisohjelmassa koko ohjelma-alueella arviointikäytäntöjä parannetaan 

ja yhdenmukaistetaan. Arviointiosaamista ja arvioinnin pohjalta tehtävien suunnitelmien 

laadintaa kehitetään ja niiden laatua parannetaan. Ikääntynyt saa tarpeenmukaisia palveluja 

oikea-aikaisesti. Lisäksi otetaan käyttöön vastuutyöntekijämalli ja äkillisten tilanteiden 

hoitamisen toimintamalli. Palveluketjun kaikki toimijat, myös ikääntyneet itse, tukevat 

ikääntyneen mielekästä arkea.  

 



Palvelutarpeen arviointi ja hyvinvoinnin edistäminen 

(punaisella merkityt käynnissä)  

Etelä-Kymenlaakson osalta:  

 Hyödynnetään KASTE 1 aikana aloitettua ”toimintakyvyn ja 

palvelutarpeen arviointi” ,”kotihoidon toimintakykyä edistävä työote” ja 

”ÄYLT” malleja.  

 Parannetaan arviointi käytäntöjä ja osaamista 

 Kehitetään tulosten mukaan huomioiden kaikessa toiminnassa 

vanhuspalvelulain mukanaan tuomat vaatimukset 

 Henkilökunnan osaamista lisätään sekä olemassa oleva osaaminen 

hyödynnetään tehokkaasti 

 Jaetaan hyviä käytäntöjä muille toimijoille hanke-alueella.  

 



Palvelutarpeen arviointi ja hyvinvoinnin edistäminen  

Tulokset:  

 Toiminnassa on huomioitu vanhuspalvelulain vaatimukset 

 Kotihoidon palvelut kohdentuvat oikein ja ovat vaikuttavia 

 Asiakkaan palveluketju selkeytyy 

 Vastuutyöntekijämalli on kuvattu ja käytössä 

 Toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnit tehdään moniammatillisesti  

 Resurssien ja osaaminen on arvioitu ja kohdentuvat oikein 

 



Kotihoidon sisällön ja työprosessien kehittäminen  

 Tavoite: Ikääntynyt voi halutessaan asua kotona  
 
 Vaikutus: Ikääntyneet kokevat kotihoidon palveluiden vastaavan paremmin heidän 

tarpeitaan. Kotona asuvan ikääntyneen arki on mahdollisimman paljon hänen toiveidensa 

mukaista. Kasvavaan palvelujen tarpeeseen pystytään vastaamaan paremmin olemassa 

olevalla henkilöstömäärällä ja hyvinvointiteknologiaa käytetään hallitusti sekä taloudellisesti.  

  

 Toimenpiteet: Kehittämisohjelmassa kehitetään kotihoidon toiminnanohjausta, selkiytetään 

palveluprosesseja sekä vahvistetaan johtamisen ja henkilöstön osaamista. Työajasta 

kohdennetaan mahdollisimman suuri osa välittömään asiakastyöhön sekä selvitetään ja 

lisätään hyvinvointiteknologian käyttöä.  

 



Kotihoidon sisällön ja työprosessien 

kehittäminen (punaisella merkityt käynnissä) 

 
Etelä-kymenlaakson /sisältö 

 Arvot 

 Asiakkaiden osallisuuden lisääminen / Tunnistetaan uudet tavat lisätä 

osallisuutta, ja otetaan ne käyttöön alueen kunnissa 

 Otetaan käyttöön yhteinen kotihoidon asiakaspalautejärjestelmä - saatu 

tieto hyödynnetään toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä.  

 Hyödynnetään KASTE 1 aikana tehtyjä toimia (Hyvinvointia edistävät 

kotikäynnit ja jalkautuva palveluohjaus) ja levitetään hyviä käytäntöjä  

 Kehitetään kaikkea toimintaa tulosten mukaan, ja huomioidaan 

vanhuspalvelulain mukanaan tuomat vaatimukset 

 Hyödynnetään kotihoidon toiminnassa hyvinvointiteknologiaa 

 



Kotihoidon sisällön ja työprosessien 

kehittäminen  

Tulokset:  

 Arvot näkyvät kotihoidon toiminnassa 

 Asiakasraadit ja olemassa olevat verkostot ovat mukana 

kehittämisessä, seurannassa ja arvioimassa toimintaa. 

 Alueen kunnissa on käytössä monipuolinen palautteenanto malli. 

 Hyvinvointia tukevalla toiminnalla tavoitetaan 65 % ikäluokasta, 

seurantatieto hyödynnetty ja toimet kohdennettu sen mukaisesti. 

Kotihoitoon siirtymisen ajankohta myöhentyy 1 vuodella.  

 Toiminnassa on huomioitu vanhuspalvelulain vaatimukset 

 



Kotihoidon sisällön ja työprosessien 

kehittäminen (punaisella merkityt 

käynnissä) 
Etelä-Kymenlaakson tavoitteet / työprosessien kehittäminen 

 Kotihoidon toimintakulttuuriin lisätään asiakaslähtöisyyttä sekä 

tehostetaan asiakkaan voimavarojen tunnistamista ja hyödyntämistä 

 Kotihoidon olemassa olevat resurssit hyödynnetään muuttuvassa 

toiminnassa (oikein kohdentaminen) 

 Henkilökunnan osaamisen lisääminen, olemassa olevan osaamisen 

hyödyntäminen 

 Organisaatiokulttuurin ja johtamisen muutos kotihoidon 

toimintaympäristössä 

 Valmistaudutaan asiakaslähtöisen toiminnanohjausjärjestelmän 

käyttöönottamiseen (kunnat rahoittavat mobiiliratkaisun) 

 Tehdään kotihoidon työntekijöille osaamiskartoitus, laaditaan 

koulutussuunnitelma sen tulosten pohjalta ja järjestetään tarvittavat 

koulutukset 



Kotihoidon sisällön ja työprosessien 

kehittäminen  

Tulokset:  

 Asiakkaan mahdollisuus oman elämän hallintaan lisääntyy  

 Omassa kodissa asuminen mahdollistuu pidempään 

 Palvelujärjestelmän avoimuus asiakkaille / kuntalaisille lisääntyy 

 Kotihoidon peittävyys: kasvavaa asiakastarpeeseen pystytään 

vastaamaan olemassa olevalla henkilökunnalla. 

 Kotihoidon resurssit on kohdennettu asiakastyöhön: välittömän työn 

osuus 65–70 % . 

 Yhteistyö terveydenhuollon kanssa on toimivaa, ja hoitotoimet 

suunnitellaan yhdessä eri toimijoiden kesken.   

 Osaamiskartoitus on tehty kaikille kotihoidon vakituisille työntekijöille. 

Osaamiskartoituksen tulosten pohjalta on määritetty kotihoidon 

työntekijöille heiltä vaadittavat osaamistasot. Koulutusten kautta 

osaaminen lisääntyy. Kohdennettu osaamisen parantaa asiakkaan 

saamaa palvelun laatua. Osaamiskartoituksen tuloksia käytetään 

johtamisen välineenä osaamisen ennakoimisessa. 



Muistisairaiden palvelujen kehittäminen  

 Tavoite: Muistisairaiden palveluketju toimii, 

muistisairas voi halutessaan asua kotona 

mahdollisimman pitkään.  
 
 Vaikutus: Muistisairaiden palveluita koordinoidaan paremmin. 

 

 Toimenpiteet: Selvitetään alueellisten muistipalveluiden tila, kehittämistarpeet ja 

käynnistetään kehittämistyö. Kehitetään muistisairaan kuntoutus-, palvelu- ja hoitoketjua ja 

alueellisia koordinointimalleja ja yhdistetään erillisiä muistisairaan palveluja. Vahvistetaan 

dementiapäivätoimintaa, keskitettyä lyhytaikaishoitoa, kotiuttamista ja 

muistikoordinaattoritoimintaa.  

 



Muistisairaiden palveluiden kehittäminen 

 

Etelä-Kymenlaakson osalta kehittämisohjelmassa on yleisten 

toimenpiteiden lisäksi  seuraavia toimenpiteitä 

Muistisairaiden kotiutuksen kehittäminen (perusterveydenhuollon ja 

erikoissairaanhoidon yhteistyö) 

Henkilöstön muistiosaamisen lisääminen ja muistisairaiden palvelupolku 

 

huomioidaan yhteistyö alueella olevien muiden hankkeiden kanssa 

  

 



2013 aloitetut toimet - kooste 

 Yhtenäisen asiakaspalautteen kehittäminen 

– uudenlainen tapa kerätä palaute ja kehittää toimintaa 

 Hyvinvointia edistävä toiminta 

– hyvinvointi edistävät kotikäynnit ( yhtenäinen tapa toimia, uudelleen 

arviointi) 

– esitteet, palveluohjaus 

 Kotihoidon sisällön kehittäminen 

– Kuntakohtaiset suunnitelmat 

– materiaali aloitettu ( sis. vastuuhoitajuus, aikakriittiset käynnit, 

välittömän työajanlisääminen, yhteistyö toimijat /omaiset, 

johtaminen yms.) 

– saattohoito osaamisen lisääminen alueelliseen kotihoitoon ( Kotka) 



2013 aloitetut toimet - kooste 

 Osaamiskartoitus ( ostona KYAMK) 

– Valmis syksyn 2013 aikana 

 Osaamisen lisääminen ( HaiPro koulutuksia, Alkoholi ja kotihoito, 

RAVA arviointi, ÄYLT malli) 

 Kotihoidon sisältö /Teknologian käyttöönoton edistäminen  

– Vierailut Järvenpää, Lahti 

– Kotkan sähkölukot 

– Toiminnanohjaus järjestelmiin tutustumiset 

 Oppilaitosyhteistyö ( AMK oppinäytteitä 3 kpl)  

 

 



Kiitos  

Sara Haimi-Liikkanen 

sara.haimi-liikkanen@kotka.fi  
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