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1. Johdanto  

 

 

”Kotona kokonainen elämä” -kehittämisohjelman päätavoite on kotona asuvan ikääntyneen hyvän 

arjen mahdollistaminen hänen omista lähtökohdistaan käsin.  

 

Tässä kehittämisohjelmassa päätavoitteen toteutumista tuetaan seuraavilla osakokonaisuuksilla:  

 

 Palvelutarpeen arviointimenetelmien ja arviointiosaamisen lisääminen 

 Kotihoidon sisällön ja työprosessien kehittäminen 

 Muistisairaiden palvelujen kehittäminen 

 

Kehittämisohjelman keskeisimmät periaatteet kulkevat läpäisyperiaatteella kaiken toteutuksen 

sisällä: 

 

 Ikääntyneen osallisuuden vahvistaminen: ikääntynyt on paremmin osallisena omassa 

arjessaan voimavarojensa mukaisesti ja saa tarvitsemansa palvelut ilman hallintorajoja. 

 

 Palveluja tuottavan ja koordinoivan henkilöstön gerontologista osaamista vahvistetaan.  

 

 

Kehittämisohjelman toteutuksessa yhdistetään parhaat voimavarat, osaaminen, 

sidosryhmäyhteistyö ja verkostoituminen. Toimijoita ovat mm. kuntalaisten vaikuttamisfoorumit 

(asiakasraadit, vanhusneuvostot, yhdistykset, järjestöt), tutkimuslaitokset, yliopistot ja 

korkeakoulut. Lisäksi hyödynnetään muut kehittämistoiminnan ja tutkimuksen tulokset sekä hyvät 

käytännöt. Henkilöstö, joka osallistuu kotiin annettavien palvelujen toteutukseen, on itse 

kehittämässä omaa työtään yhdessä ikääntyneiden, omaisten ja koko ikääntyneiden palveluketjun 

toimijoiden kanssa.  

 

”Kotona kokonainen elämä”-kehittämisohjelmaan kuuluu toiminnallisia osakokonaisuuksia joissa 

toteutetaan hankkeen tavoitteita alueellisesti. Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus 

on yksi näistä. Etelä-Kymenlaakson toiminnallisen osakokonaisuuden päätavoitteet ovat asiakkaan 

osallisuuden vahvistaminen ja kotihoidon sisällön ja työprosessien kehittäminen.  

 

Etelä-Kymenlaaksoon kuuluvat Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. Toiminnallinen 

osakokonaisuuden toimenpiteet toteutetaan kaikissa viidessä kunnassa. Etelä-Kymenlaakson 

kunnat ovat tehneet menestyksellistä yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. 

Aiemman kehittämistyön tuloksina syntyneinä hyviä käytäntöjä levitetään ”Kotona kokonainen 

elämä”- kehittämisohjelman toteuttamisen aikana muille kehittämisohjelmassa mukana oleville 

toiminnallisille osakokonaisuuksille. 

 

Lokakuun lopussa 2012 päättyneen Kaakon SOTE-INTO 2 Etelä-Kymenlaakson osahankkeen 

aikana kuntien yhteistyö vahvistui entisestään. Myös hankkeen ulkoisessa arvioinnissa 

seutukunnan tekemä yhteistyö huomioitiin, ja ulkopuolinen arvioija (Kuntoutussäätiö) totesi 

yhteistyön menestystekijänä olevan, että jokaiselle kunnalle löytyi jotain, mitä ne ovat voineet 

kehittää. (Kaakon SOTE-INTO2 loppuraportti 2013). ”Kotona kokonainen elämä” -

kehittämisohjelman Etelä-Kymenlaakson toiminnallisessa osakokonaisuudessa huomioidaan ja 

jatketaan aiemmin tehtyä alueellista kehittämisyhteistyötä. Kaakon SOTE-INTO 2 – hankkeessa 
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pääpaino on ollut palvelurakenteen ja hoivan kehittämisessä, ja ”Kotona kokonainen elämä” – 

kehittämisohjelman toiminnallisessa osakokonaisuudessa keskitytään kotihoidon sisällön 

kehittämiseen. 

 

”Kotona kokonainen elämä” -kehittämisohjelma toteutetaan ajalla 1.3.2013–31.10.2015, ja sitä 

hallinnoi Hyvinkään kaupunki. 

 

 

 

2. Taustaa 

 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön Ikäihmisten palveluiden laatusuosituksen (2008:3) mukaan 75 

vuotta täyttäneistä 91–92% tulisi asua omassa kodissaan ja säännöllisen kotihoidon palveluiden 

piirissä olisi 13–14%. Laatusuosituksen mukaan laadukas kotihoito on ennakoivaa ja perustuu 

kattavaan asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointiin sekä reagoi nopeasti asiakkaan 

terveydentilan ja toimintakyvyn muutoksiin. Asiakkaiden ja omaisten turvallisuuden tunnetta 

vahvistetaan ja tuetaan nimeämällä vastuuhenkilö tai -toimipiste, johon on mahdollista ottaa 

yhteyttä ympärivuorokautisesti. Ikääntyvät henkilöt tarvitsevat lisäksi tukea arjessa selviytymiseen, 

kuten apua kodinhoitoon ja asioimiseen. Tähän tarpeeseen tulee vastata riittävillä tukipalveluilla ja 

palveluohjauksella, jonka avulla kunnallinen, yksityinen ja kolmannen sektorin palvelutarjonta 

voidaan yhdistää asiakaslähtöisesti. Ikääntyneille on turvattava ohjaus haluamiensa lisäpalveluiden 

hankintaan omarahoitteisesti. 

 

Ikähoiva työryhmän muistion (2010:28) mukaan väestön ikärakenteen muutos on merkittävä 

hoivan ja hoidon tarpeeseen vaikuttava tekijä (eli toimintakyvyn heikkeneminen ja muistisairaudet). 

Muita hoivan ja hoidon tarpeen kasvuun vaikuttavia tekijöitä ovat fyysiset sairaudet, 

masennusoireet sekä jossakin määrin yksin asuminen, asuin- ja elinympäristön esteellisyys, 

sosiaalisten verkostojen toimimattomuus ja erityisesti läheisten antaman avun määrä.  

 

Kataisen hallitus jätti eduskunnalle marraskuussa 2012 esityksen vanhuspalvelulaista. Laki 

vahvistettiin joulukuussa 2012 ja tulee voimaa 1.7.2013. Lain keskeisenä ajatuksena on 

palveluiden toteuttaminen niin, että iäkkäällä henkilöllä on mahdollisuus elää arvokasta elämää. 

Lain lähtökohtana on ollut iäkkään henkilön toimintakyky, ei yksinomaan biologinen ikä. Iäkkään 

väestön ja iäkkäiden henkilöiden oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia tulee lisätä koskien heidän 

elinolojen ja palveluiden suunnittelua ja kehittämistä. Päätavoitteina on varmistaa, että kunnat 

varautuvat väestön ikärakenteen muutoksesta aiheutuvaan palvelujen tarpeen kasvuun ja että 

iäkkäät ihmiset saavat yksilöllisten tarpeittensa mukaista hoitoa ja huolenpitoa yhdenvertaisesti 

koko maassa laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen avulla. (STM 2013.) 

 

Vanhuspalvelulain mukaan iäkkään henkilön palvelut tulee toteuttaa niin, että hänen itsenäistä 

suoriutumista ja jäljellä olevaa toimintakykyä tuetaan. Laissa esitetään myös, että iäkkään henkilön 

sosiaali- ja terveyspalvelujen olisi oltava laadukkaita sekä hänen tarpeisiinsa nähden oikea-aikaisia 

ja riittäviä. Palvelut olisi toteutettava niin, että ne tukevat hänen hyvinvointiaan, terveyttään, 

toimintakykyään, itsenäistä suoriutumistaan ja osallisuuttaan sekä ehkäisevät ennalta muuta 

palveluntarvetta. Hoito ja huolenpito toteutettaisiin ensisijaisesti kotona tai kodinomaisessa 

asuinpaikassa. Laitoshoitoa voitaisiin järjestää pääsääntöisesti vain, jos siihen on lääketieteelliset 
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perusteet. Palvelut olisi toteutettava niin, että iäkäs henkilö voi kokea elämänsä turvalliseksi, 

merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. (STM 2013) 

 

 

 

3. Etelä-Kymenlaakson nykytila 

 

 

Vuonna 2011 Etelä-Kymenlaakson väestöstä oli 75 vuotta täyttäneitä 10,3 prosenttia. Heidän 

osuutensa seutukunnan väestöstä kasvaa tulevaisuudessa.  Kun vuonna 2011 heitä oli 10,3 

prosenttia koko seutukunnan väestöstä, niin vuonna 2020 75 vuotta täyttäneiden osuuden 

ennakoidaan kasvavan 12,5 prosenttiin koko seutukunnan väestöstä. (Tilastokeskus 2012.) 

Kun tarkastellaan Etelä-Kymenlaakson 75 vuotta täyttäneen väestön jakautumista kuntien kesken, 

havaitaan, että 75 vuotta täyttäneitä on suhteellisesti enemmän alueen maaseutukunnissa. 

Suhteellisesti eniten heitä on Miehikkälässä, 15,5 prosenttia kunnan kokonaisväestöstä. Pyhtäällä 

asuu suhteellisesti vähiten 75 vuotta täyttäneitä, heitä on 9,4 prosenttia kunnan kokonaisväestöstä. 

Tulevaisuudessa kehitys säilyy samanlaisena, sillä vuonna 2020 ennakoidaan Miehikkälässä 

olevan 75 vuotta täyttäneitä 17,2 prosenttia kunnan väestöstä, ja Pyhtäällä 11,2 prosenttia. 

(Tilastokeskus 2012.) 

 

 

Kunta 

 

2009 2010 2011 2020 

Hamina 10,1 10,4 10,6 13,6 

Kotka 9,8 9,8 9,9 12,0 

Miehikkälä 14,6 15,4 15,5 17,2 

Pyhtää 9,4 9,6 9,4 11,2 

Virolahti 12,8 12,3 11,9 13,3 

Etelä-Kymenlaakso yht. 10,1 10,2 10,3 12,5 

Taulukko 1. 75 vuotta täyttäneiden % -osuuden väestöstä kehittyminen kunnittain Etelä-

Kymenlaaksossa. (Tilastokeskus 2012)  

 

 

Etelä-Kymenlaakson 75 vuotta täyttäneen väestön painottuminen maaseutualueille voidaan 

havaita myös, kun tarkastellaan Etelä-Kymenlaakson kokonaisväestön muodostumista. 

Miehikkälän kunnan väestö muodostaa 2,4 prosenttia Etelä-Kymenlaakson kokonaisväestöstä, 

mutta Miehikkälän 75 vuotta täyttäneet muodostavat 5,1 prosenttia seutukunnan 75 vuotta 

täyttäneistä. Samanlainen tilanne on Virolahden kunnassa; kunnan väestö muodostaa 4,0 

prosenttia kokonaisväestöstä, mutta 4,7 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä. Päinvastainen tilanne on 

Kotkassa ja Pyhtäällä. Kotkan kaupungin väestö muodostaa 63,1 prosenttia Etelä-Kymenlaakson 

kokonaisväestöstä, mutta 61,0 prosenttia seutukunnan 75 vuotta täyttäneistä.  
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Taulukko 2. Etelä-Kymenlaakson kokonaisväestön ja 75 vuotta täyttäneen väestön suhteelliset 

osuudet (Tilastokeskus 2012) 

 

 

Jos Etelä-Kymenlaaksoa tarkastellaan postinumeroalueisiin, ikääntyvän väestön painottunut 

maaseudulle korostuu yhä selkeämmin. Miehikkälän kirkonkylän väestöstä peräti 20,8 prosenttia 

on 75 vuotta täyttäneitä. Miehikkälän alueista ainoastaan Salo-Miehikkälässä on 75 vuotta 

täyttäneitä alle 10 prosenttia väestöstä. Virolahden kunnassa tilanne on hyvin samanlainen. 

Virolahden keskuksessa on 75 vuotta täyttäneitä 13,3 prosenttia ja kunnan kylistä ainoastaan 

Klamilassa on 75 vuotta täyttäneitä alle 10 prosenttia väestöstä. Myös Haminan 75 vuotta 

täyttäneen väestön jakautuminen kuvaa hyvin tilannetta. Haminan keskuksen väestöstä heitä on 

13,3 prosenttia, mutta Vehkajoen (Myllykylän, Töytärin ja Vehkjärven kylät) alueen väestöstä 15,2 

prosenttia.   

 

 

 
 

Kuva 1. 75 vuotta täyttäneen väestön jakautuminen Etelä-Kymenlaakson kuntien kesken. 

 

Etelä-kymenlaakson kotihoidon nykytilanteen kuvausta on kartoitettu alkuvuodesta 2013. Nykytilan 

analyysi on suunnitelman LIITE 3.  

 

 

 

Kunta %-osuus koko 

seutukunnan väestöstä 

%-osuus seutukunnan 75 

vuotta täyttäneistä 

Hamina 24,8 25,5 

Kotka 63,1 61,0 

Miehikkälä 2,4 5,1 

Pyhtää 5,7 3,7 

Virolahti 4,0 4,7 

Yhteensä 100,0 100,0 
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3.1. Kotihoidon indikaattorit 

 

 

Nykyisin suurin osa eteläkymenlaaksolaisista 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona. Viimeisten 

vuosien aikana säännöllisen kotihoidon piirissä olevien 75 vuotta täyttäneiden osuus on myös 

kasvanut. Kotihoitoapua vuoden 2011 aikana oli saanut kaikkiaan 18,8 prosenttia Etelä-

Kymenlaakson 75 vuotta täyttäneiden kotitalouksista. Lukumäärällisesti Etelä-Kymenlaaksossa 

tehtiin vuonna 2011 yhteensä 21 047 kodinhoitoavun käyntiä vanhustalouksille. (SotkaNet 2012.) 

 

Indikaattori 2009 2010 2011 

75 vuotta täyttäneet väestöstä % 10,1 10,2 10,3 

Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % 

vastaavanikäisestä väestöstä  

88,9 88,2 88,7 

Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. 

olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % 

vastaavanikäisestä väestöstä  

11,6 10,8 13,4 

Kodinhoitoapua vuoden aikana saaneet 

75 vuotta täyttäneiden kotitaloudet, % 

vastaavanikäisestä väestöstä  

18,8 17,6 17,4 

Taulukko 3. Kotihoidon indikaattorit Etelä-Kymenlaaksossa; väestö, käyntien määrä (SotkaNet 

2012) 

 

Kotihoidon piirissä olevat ja kodinhoidonkäyntien määrä heijastuu 75 vuotta täyttäneen väestön 

kotipalvelujen käyttökustannuksiin. Vuonna 2011 heihin kohdistuneet kotipalveluiden 

käyttökustannukset Etelä-Kymenlaaksossa olivat yhteensä 14 736 000 euroa.  Vanhustalouksien 

kotikäynteihin liittyen alueen kunnat kustansivat palveluja yhteensä 277 996 euron edestä. Näistä 

kuntien omia palvelujen osuus oli 265 897 euroa, ja yksityisiltä tuottajilta ostettuja palveluja 

käynteihin liittyi 12 110 euron edestä. (SotkaNet 2012.) 

 

Indikaattori 2009 2010 2011 

Kotipalveluiden käyttökustannukset 

yhteensä, 1000 euroa  

13 381 14 548 14 736 

Kodinhoitoavun käynnit vuoden aikana 

vanhustalouksille, kunnan kustantamat 

palvelut /€  

319 502 301 068 277 996 

Kodinhoitoavun käynnit vuoden aikana 

vanhustalouksille, kunnan omat palvelut  

/€ 

294 468 260 729 265 897 

Kodinhoitoavun käynnit vuoden aikana 

vanhustalouksille, muilta ostetut palvelut  

/€ 

25 034 40 339 12 110 

Taulukko 4: Kotihoidon indikaattorit Etelä-Kymenlaaksossa; taloudelliset indikaattorit 

(SotkaNet 2012) 
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3.2. Etelä-Kymenlaakson kuntien vanhuspoliittiset linjaukset 

 

 

Etelä-Kymenlaakson kunnat ovat huomioineet 75 vuotta täyttäneiden osuuden kasvamisesta 

nousevat tarpeet sekä valtakunnalliset linjaukset, lait ja suositukset. Luonnollisesti alueen jokainen 

kunta huomioi aiemmin mainitun STM:n ikäihmisten laatusuosituksen, jonka mukaan 75 vuotta 

täyttäneistä 91–92 prosenttia tulisi asua omassa kodissaan ja 13–14 prosenttia olisi säännöllisen 

kotihoidon palvelujen piirissä.  

 

Kotkan vuoteen 2015 ulottuvassa vanhustenhuollon strategiaohjelmassa painopiste on edelleen 

kotihoidossa. Tavoitteena on laajentaa kotihoidon toimintamallia, ja tukea kotihoidolla ja 

omaishoidon tuella ikääntyneiden itsenäistä selviytymistä ja laadukasta kotona asumista. 

Strategiaohjelmassa nostetaan esille yksilöllisen asiakkaan yksilölliset tarpeet ja yhteistyö sekä 

asiakkaan, hänen omaistensa sekä palvelutuottajien kanssa. Nämä huomioidaan asiakkaan 

yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisessa. Kotkan kaupunginvaltuusto hyväksyi 

15.10.2012 palveluverkkoselvityksen ja palvelustrategian vuoteen 2020.  Vanhustenhuollon 

palvelutuotannosta todetaan, että vanhustenhuollon palvelujärjestelmää kehitetään 

systemaattisesti laatusuositusten mukaan.  

 

Haminan kaupungin vanhuspoliittisessa strategiassa linjataan vanhustyötä vuodesta 2011 vuoteen 

2019. Tulevaisuudessa Haminassa pyritään tarjoamaan ennakoivia ja tukevia käyntejä ja toisaalta 

lisäämään tehostettua palvelua. Lisäksi ennakoidaan välittömän käyntiajan (asiakkaan luona oleva 

aika) lisääntyvän tulevaisuudessa. Asiakkuuden muutos lisää osaamisen lisäämistarpeita sekä 

rakennemuutoksia kotihoidon henkilöstöön.   

 

Kuten aiemmin todettiin, Etelä-Kymenlaakson kunnista Miehikkälässä 75 täyttäneiden osuus 

kunnan väestöstä on suhteellisesti suurin nykyisin ja tulevaisuudessakin. Tämä fakta on huomioitu 

vahvasti myös Miehikkälässä, jossa kotihoito on nostettu yhdeksi tulevaisuuden kehittämisen 

painopisteeksi. Kirkonkylän ulkopuolella kotihoidon tarve lisääntyy, ja kuntalaisille on voitava tarjota 

kotihoidon palveluja myös virka-ajan jälkeen. (Miehikkälän vanhuspalvelusuunnitelma 2011.) 

Virolahdella haasteeksi nousee asiakasmäärän kasvu tulevaisuudessa. Asiakasmäärän kasvun 

myötä, asiakkaat tarvitsevat kotona selviytyäkseen monenlaista apua. Se edellyttää 

lisäpanostuksia kotihoitoon ja -kuntoutukseen ja omaishoitajien tukemista. (Virolahti strategia 2012 

-2017.) 

 

Pyhtään kunnan vanhuspalveluissa kotihoidon kehittäminen tehostetuksi kotihoidoksi on 

meneillään kunnan omana toimintana. Tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan kotona 

selviytyminen mahdollisimman pitkään, ja edistää ja ylläpitää ikäihmisten terveyttä, hyvinvointia ja 

toimintakykyä. Pyhtäällä vanhusten pitkäaikainen laitoshoito on loppunut 8/2011. Palvelu on 

korvattu tehostetulla asumispalvelulla ja kotihoidon tehostamisella. (Pyhtää 2012.) 
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4. Tavoitteet 

 

 

”Kotona kokonainen elämä” - kehittämisohjelman päätavoitteista on johdettu ja konkretisoitu Etelä-

Kymenlaakson toiminnalliset tavoitteet.  

Seuraavassa esitetään Etelä-Kymenlaakson toiminnallisen osakokonaisuuden toiminnalliset 

tavoitteet ja keinot, joilla niihin päästään. Tavoitteiden ja keinojen lisäksi kuvataan kehittämisen 

arvioinnissa käytettäviä mittareita, sekä hankkeen tuloksia. Koulutussuunnittelu ja 

asiantuntijapalveluiden ostot on huomioitu myös työskentelyn suunnittelussa.  

 

 

4.1 Palvelutarpeen arviointimenetelmien ja arviointi osaamisen lisääminen 

 

 

Ikääntyneen arki toimii hänen haluamallaan tavalla kotona. Ikääntynyt saa tarpeenmukaisia 

palveluja oikea-aikaisesti  

Arvioinnin käytännöt toimivat yhdenmukaisina ja tukevat ikääntyneiden itseohjautuvuutta, 

kuntoutumista ja tarpeenmukaista palveluketjun käyttöä. 

 

Keinot 

 

 Hyödynnetään KASTE 1 aikana aloitettua ”toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi” mallia 

ja ”kotihoidon toimintakykyä edistävä työote” mallia.  

 Parannetaan arviointi käytäntöjä ja osaamisesta sekä huomioidaan vastuutyöntekijämalli 

uutena osana palvelutarpeen arviointia.  

 Hyödynnetään KASTE 1 aikana aloitettua Äkillisen yleistilan lasku – mallia. Äkillinen 

yleistilan lasku pohjautuu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin Päivystyshankkeen 

(2008) tuotokseen. 

 Kehitetään tulosten mukaan huomioiden kaikessa toiminnassa vanhuspalvelulain 

mukanaan tuomat vaatimukset 

 Henkilökunnan osaamista lisätään koulutuksien avulla sekä olemassa oleva osaaminen 

hyödynnetään tehokkaasti 

 Hyödynnetään olemassa olevia asioita sekä jaetaan hyviä käytäntöjä muille toimijoille 

hanke-alueella.  

 

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 
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Tavoi
te 

Keinot  Miten mitataan Tulos / 
Arvioi
nti 

Koulutukset / 
asiantuntijapalveluiden 
käyttö 

P
a

lv
e

lu
ta

rp
e

e
n

 a
rv

io
in

ti
 m

e
n

e
te

lm
ä
t 

/ 
a
rv

io
in

ti
o

s
a

a
m

in
e
n

 

KASTE 1 toimenpiteiden 
hyödyntäminen pohjana 

- toimintakyvyn ja 
palvelutarpeen 
arviointi, 
moniammatillisu
uden lisääminen 

- Äkillisen yleistilan 
laskun arviointi 
(yhteistyössä 
terveydenhuollon, 
erikoissairaanhoi
don sektorin 
kanssa) 

- kotihoidon 
toimintakykyä 
edistävä työote 
(sisältäen 
voimavaralähtöis
en hoito- ja 
palvelusuunnitel
man) 

- jatkokehittämine
n huomioiden 
vanhuspalvelulain 
vaatimukset 

- osaamisen 
lisääminen / 
kehittäminen / 
hyödyntäminen 

 
 
Ikääntyneen arkea 
tukevat toimet 
(huomioiden kaikki 
palveluketjun toimijat) 

- palveluohjauksen 
lisääminen 
kaikissa 
toiminnoissa 
(palveluohjaus on 
osa jokaisen 
työtä) 

- palveluohjauksen 
tunnettavuuden 
lisääminen 
(kuntalaisten 
keskuudessa) 

 
 

 
Effica raportit 

- kuinka monta 
arviointia on 
tehty 

- mittareiden 
arviointia 
suhteessa 
asiakkaisiin  

- nykytilan 
seuranta (2012 
pohjana) 

- toimintakyvyn ja 
palvelutarpeen 
arvioinnin 
laadunarviointi 

- hoito- ja 
palvelusuunnitel
man laadun 
arviointi, 
arvioidaan 
hankeaika 
osittain 
sisältöjä?  

- vastuutyöntekijä
n toteutumisen 
arviointi? 

 
Koulutuksiin 
osallistuneet / 
osaamisen muutos 
(arvioidaan 
osaamiskartoituksen 
perusteella) 
 
Yhteistyössä 
oppilaitosten kanssa 
(KYAMK opinnäytteet) 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Toimintakyvyn ja 
palvelutarpeen arviointi 
koulutukset 

- RAVA koulutus 
syksyllä 2013 sekä 
2014 

- voimavaralähtöisy
ys keväällä 2014 

 
Akuutti osaamisen 
lisääminen / geriatrisen 
osaamisen lisääminen  
koulutus syksyllä 2013, 
keväällä 2015  
 
Muut aiheeseen liittyvät 
koulutukset 
yksikkökohtaisesti / 
ryhmäkohtaiseksi  
(sisäinen toiminta, 
hankkeen 
kehittämisosaajan 
vastuulla) 
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Hyvien käytäntöjen 
jakaminen myös muille 
aluille 

Koulutuksien / 
tiedonjaon määrät 
 

  

 Taulukko 5. Palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen 

 

 

 

4.2. Kotihoidon sisällön ja työprosessien kehittäminen 

 

 

Asiakkaan kotona asumisen mahdollistaminen. Kotihoidon resurssien kohdentaminen oikea-

aikaisiin ja tarpeenmukaisiin palveluihin ja välittömään asiakastyöhön, johtamisen ja toimintojen 

ohjauksen vahvistaminen ja asiakkaiden kokeman laadun parantaminen. Tiedonhallinta ja sujuvat 

prosessit ovat osa päivittäistä toimintaa 

 

Asiakkaan elämänhallinnan lisääminen, voimaantuminen ja elämäntahdon säilyttäminen  

Asiakkaiden mukaanotto toiminnan kehittämiseen, seurantaan ja arviointiin. Asiakkailla / kunnilla 

on monipuolinen mahdollisuus palautteenantoon ja keräämiseen. Asiakaslähtöisten tapojen 

löytäminen. Otetaan käyttöön tavoitteellinen asiakaslähtöinen toimintamalli, jossa asiakas ja 

omaiset osallistuvat aktiivisesti asiakkaan palvelusuunnitelman laadintaan.  

 

Hyvinvoinnin edistäminen, toimintakyvyn tukeminen ja omahoidon tuki, vertaistoiminnan 

vahvistaminen. Hyvinvointia tukevalla toiminnalla voidaan myöhentää jatkuvaan kotihoitoon 

siirtymisen ajankohtaa 1 vuodella. Hyvinvointia edistävien toimien vaikuttavuuden parantaminen  

 

 

Keinot, kotihoidon sisältö 

 Määritellään ja avataan kotihoidon toimintaa ohjaavat arvot 

 Kootaan asiakkaista ja omaisista kehittämistyöryhmiä (asiakasraadit). Ryhmässä korostuu 

asiakkaiden ja kuntien ominaispiirteet.  Jo olemassa olevien vanhus- ja 

vammaisneuvostojen, asiakasraatien ja järjestöjen osallisuutta lisätään. Asiakkaiden ja 

heidän omaisensa otetaan nykyistä vahvemmin mukaan palvelujen suunnitteluun, 

toteuttamiseen ja kehittämiseen. 

 Otetaan käyttöön yhteinen kotihoidon asiakaspalautejärjestelmä - saatu tieto hyödynnetään 

toiminnan johtamisessa ja kehittämiseen.  

 Tunnistetaan uudet tavat lisätä osallisuutta, ja otetaan ne käyttöön alueen kunnissa 

 Hyödynnetään KASTE 1 aikana tehtyjä toimia (Hyvinvointia edistävät kotikäynnit ja 

jalkautuva palveluohjaus) ja levitetään hyviä käytäntöjä  

 Kehitetään kaikkea toimintaa tulosten mukaan, ja huomioidaan ikälain mukanaan tuomat 

vaatimukset 

 Hyödynnetään kotihoidon toiminnassa hyvinvointiteknologiaa 
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Tulokset, kotihoidon sisältö 

 Kotihoidon arvot näkyvät kotihoidon toiminnassa 

 Asiakasraadit ja olemassa olevat verkostot ovat mukana kehittämisessä, seurannassa ja 

arvioimassa toimintaa. 

 Tavoitteellinen asiakaslähtöinen toimintamalli on käytössä alueen kunnissa 

 Alueen kunnissa on käytössä monipuolinen palautteenanto malli. Palaute kerätään 

kotihoidon asiakkailta 1 x vuodessa, tavoitellaan 60 % vastausprosenttia, hyödynnetään 

tulokset alueellisesti kotihoidon toiminnan kehittämisessä. 

 Hyvinvointia tukevalla toiminnalla tavoitetaan 65 % ikäluokasta, seurantatieto hyödynnetty 

ja toimet kohdennettu sen mukaisesti. Kotihoitoon siirtymisen ajankohta myöhentyy 1 

vuodella.  

 Toiminnassa on huomioitu vanhuspalvelulain vaatimukset 

 

 

Tavoit
e 

Keinot Miten mitataan Tulos 
/Arvioin
ti 

Koulutukset / 
asiantuntijapalvelui
den käyttö  

K
o

ti
h

o
id

o
n

 s
is

ä
ll
ö

n
 k

e
h

it
tä

m
in

e
n

 

Sisällön kehittäminen 
aloitetaan määrittelemällä 
/ avaamalla kotihoidon 
ARVOT 
 
 
Asiakasraadit 
Hyödynnetään olemassa 
olevat verkostot 
(asiakasraadit, 
vanhusneuvostot yms.) 
Olemassa olevat raadit / 
neuvostot:  

- Kotka 
- Hamina 
- Miehikkälä 
- Virolahti 
- Pyhtää 

 
 
Järjestöt ja 
yhteistyökumppanit 
 
 
Asiakkaiden osallisuuden 
lisääminen 
(mm. Asiakkaista 
koostuva raati, perustuu 
käyttäjä kokemukseen, 
asiakas / omaisillat)  
Asiakkaista koostuva raati 
voi perustua myös esim. 
hanketoimijoiden 
haastatteluihin, jotka 
kootaan yhteen  

 
 
 
 
 
 
Asiakasraatien määrä / 
käsiteltyjen asioiden 
määrä 
 
Asiakasraatien aloitteiden 
määrä 
 
Alueelliset 
yhteistyötapaamiset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiakkaiden 
osallistuminen hoito- ja 
palvelusuunnitelman 
tekoon, arvioidaan hoito- 
ja 
palvelusuunnitelmakohtai
sesti 
 
Asiakaspalautteet 
(kotihoidon 
asiakaspalautejärjestelmä

 Arvo”keskustelu” / 
case koulutuksen 
kautta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osallisuuden 
lisääminen 
jokapäiväisessä 
työskentelyssä – 
tuetaan koulutuksien 
avulla  
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 ) 
 
Asiakkaista koostuvan 
raadin palaute 

Kotihoidon 
asiakaspalautejärjestelmä 
(Asiantuntijapalveluita 
hyödyntäen) 

- laaditaan 
asiakaspalautemal
li 

- hyödynnetään 
sähköisiä 
järjestelmiä (jo 
kuntien käytössä 
olevia) 

- saadun tiedon 
hyödyntäminen 

 

 
Palautejärjestelmä 1 x 
vuodessa, 60 
vastausprosenttia.  
 
Kootaan ja raportoidaan 
miten tieto on 
hyödynnetty 

  

KASTE 1 toimenpiteiden 
hyödyntäminen 

- hyvinvointia 
edistävät 
kotikäynnit ja 
jalkautuva 
palveluohjaus  

- huomioiden 
vanhuspalvelulaki 

- Jatkokehittäminen, 
seurannan 
hyödyntäminen, 
tiedon käyttö 
hyvinvointia 
edistävät 
toiminnan 
kohdentamisessa 
 

Hyvinvointia tukevat 
toimet asiakasmäärä / 
ikäluokka 
Hyvinvointia edistävällä 
toiminnalla tavoitetaan 65 
% ikäluokasta (Effica 
mittarit, olemassa olevat 
tiedon keruu järjestelmät) 

 Aiheeseen liittyvät 
koulutukset 
yksikkökohtaisesti / 
ryhmäkohtaiseksi  
(sisäinen toiminta, 
hankkeen 
kehittämisosaajan 
vastuulla) 
 

Hyvinvointiteknologian 
käyttöön oton lisääminen 
 

Raportoidaan miten 
käyttö on lisääntynyt  

  

Taulukko 6 Kotihoidon sisällön kehittäminen 

 

 

Keinot, kotihoidon 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) 
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 Tehdään kotihoidon työntekijöille osaamiskartoitus, laaditaan koulutussuunnitelma sen 

tulosten pohjalta ja järjestetään tarvittavat koulutukset. Koulutussuunnitelmassa 

huomioidaan varsinkin muistisairauksien / muistisairaanhoitopolun vaatima 

osaaminen.  

 

 

Tulokset, kotihoidon työprosessien kehittäminen 

 

 Asiakkaan mahdollisuus oman elämän hallintaan lisääntyy  

 Omassa kodissa asuminen mahdollistuu pidempään, hoiva-asumiseen siirtyminen 

myöhentyy 2 vuodella 

 Palvelujärjestelmän avoimuus asiakkaille / kuntalaisille lisääntyy 

 Kotihoidon peittävyys: kasvavaa asiakastarpeeseen pystytään vastaamaan olemassa 

olevalla henkilökunnalla. 

 Kotihoidon resurssit on kohdennettu asiakastyöhön: välitön asiakastyö 65–70 % 

 Toiminnan ohjausjärjestelmä on käytössä kunnissa. Kehittämistoimet lisäävät asiakkaalle 

kohdentuvaa aikaa.  

 Ruuhkahuiput on purettu ja työ jakautuu tasaisesti koko päivän ajalle. (oikeat ihmiset 

oikeassa paikassa oikeaan aikaan) 

 Laatu: saman asiakkaan luona käyvien eri hoitajien lukumäärä mahdollisimman vähäinen 

 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. Laaditut osaamistasot ovat käytössä perehdytyksen 

työvälineenä  

 

 

Tavoit
e 

Keinot Mittarit Tulos / 
arvioint
i 

Koulutukset / 
asiantuntijapalveluide
n käyttö 

K
o

ti
h

o
id

o
n

 t
y

ö
p

ro
s

e
s

s
ie

n
 

k
e
h

it
tä

m
in

e
n

 

Kotihoidon 
toimintakulttuuriin 
lisätään 
asiakaslähtöisyyttä ja 
tehostetaan asiakkaan 
voimavarojen 
tunnistaminen (kts. myös 
toimintakyvyn ja 
palvelutarpeen arviointi, 
arvot) 
 
 
Selkeytetään / 
tehostetaan 
terveydenhuollon kanssa 
hoitopolkuja, varsinkin 

Hoito- ja 
palvelusuunnitelmass
a näkyy asiakkaan 
”ääni” – huomioiden 
erilaiset asiakkuudet( 
esim. muistisairaat) 
 
Omassa kodissa 
asuminen 
mahdollistuu 
pidempään (hoiva-
asumiseen siirtyminen 
myöhentyy kahdella 
vuodella) 
 

 Toimintakulttuurin 
muutoksen koulutusta  
 
 
Aiheeseen liittyvät 
koulutukset 
yksikkökohtaisesti / 
ryhmäkohtaiseksi  
(sisäinen toiminta, 
hankkeen 
kehittämisosaajan 
vastuulla) 
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muistisairaiden osalta 
(esim. kotiutusprosessi) 
 
 

Kotihoidon olemassa 
olevien resurssien 
hyödyntäminen, oikein 
kohdentaminen  
(tehokkuus) 
(Toiminnanohjaus 
järjestelmään liittyvien 
prosessien avaaminen, 
kuvaaminen ja 
kehittäminen, 
työnjakajien 
tehtäväkuvan laadinta) 
 
 

Välittömän 
asiakastyönmäärä 
lisääminen 65-70% 
prosenttiin  
 
Työn jakautuminen 
tasaisesti koko 
työvuoron ajalle 
 
Prosessit kuvattu QPR 
 

 Aiheeseen liittyvät 
koulutukset 
yksikkökohtaisesti / 
ryhmäkohtaiseksi  
(sisäinen toiminta, 
hankkeen 
kehittämisosaajan 
vastuulla) 

Henkilökunnan 
osaamiskartoitus 
(hyödynnetään 
asiantuntijapalveluita) 

- osaamisen 
arviointi 

- osaaminen 
lisääminen 

- olemassa olevan 
osaaminen 
hyödyntäminen 
 

Osaamisen kautta 
asiakkaiden saamaan 
hoidon laadun 
parantuminen 
 
 
Osaamiskartoituksen 
kautta laaditaan 
koulutussuunnitelmat  

Osaamiskartoitus on 
tehty kotihoidon 
henkilökunnalle 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kotihoidon työtekijöille 
on laadittu 
osaamistasot, jotka 
toimivat apuna myös 
perehdytyksessä.  

 Osaamiskartoituksen 
jälkeen laadittu 
koulutussuunnitelmaan 
vastaaminen  
2015 Painottaen 
muistisairaiden 
hoitopolun vaatimaan 
osaamista 
 
 
Muut aiheeseen liittyvät 
koulutukset 
yksikkökohtaisesti / 
ryhmäkohtaiseksi  
(sisäinen toiminta, 
hankkeen 
kehittämisosaajan 
vastuulla) 
 

Organisaatiokulttuurin ja 
johtamisen muutos 

- asennemuutos 
(kotihoidon uusi 
toimintakulttuuri) 

- tiedolla 
johtaminen 

 
 

Esimiesten työvälineet 
(numeeriset ja niiden 
kautta mittaaminen) 

 Esimiehille 
johtamiskoulutus  
 
Yhteistyössä 
mahdollisesti muiden 
osakokonaisuuksien 
kanssa 
 

Teknologian 
käyttöönoton tukeminen ( 
toiminnanohjaus 
järjestelmä) 

Toiminnanohjaus 
järjestelmä 
kotihoidossa käytössä 
vuonna 2015  
 

  

Taulukko 7. Kotihoidon työprosessien kehittäminen 
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5. Vaikutukset 

 

 

Kehittämisohjelman toteutumisen ansiosta ikääntyneiden hyvinvointi paranee ja he osallistuvat 

omien palveluidensa suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin voimavarojensa puitteissa. 

Yhtenevämmät arviointikäytännöt ja palvelut tuovat tasa-arvoisuutta. Kun resurssit kohdennetaan 

oikein, palveluiden painopistettä voidaan siirtää ennaltaehkäisevään ja asiakkaita 

voimaannuttavaan työhön.  

 

Kehittämisohjelman ja Etelä-Kymenlaakson toiminnallisessa osakokonaisuudessa toteutettujen 

toimenpiteiden myötä asiakkaan mahdollisuus elää kotona kokonainen elämä vahvistuu. 

Asiakkaalla on keskeisempi rooli palvelujen kehittämisessä; palvelujen vastaavuus yksilöllisiin 

tarpeisiin kasvaa.  Toiminnallisen osakokonaisuuden toimenpiteet lisäävät kuntalaisten osallisuutta 

ja huomioivat erilaisten verkostojen voimavarat. Näiden avulla asiakkaan oma ääni palvelujen 

käyttäjänä ja oman arjen asiantuntijana voimistuu. 

 

Asiakkaan oma elämänhallinta ja toimintakyky vahvistuvat. Asiakkaan ja hänen läheistensä 

osallisuus kotihoidossa lisääntyy. Kuntalaisten osallisuus kasvaa. Toimenpiteiden myötä hoiva-

asumisen piiriin siirtyminen myöhentyy, ja samalla saavutetaan kokonaistaloudellisesti ajateltuna 

positiivisia vaikutuksia.   

 

Hankkeessa saavutetut tulosten vaikutukset näkyvät kotihoidossa. Toteutettujen toimenpiteiden 

myötä kotihoidon resurssit pystytään hyödyntäminen tehokkaasti, ja henkilöstön kuormitus 

jakautuu tasavertaisemmin sekä vältytään työntekijöiden suurelta resursoinnilta. Saavutetut 

tulokset vaikuttavat positiivisesti välittömän työajan lisääntymiseen, ja käyttöön otetut sähköiset 

järjestelmät vaikuttavat myönteisesti reaaliaikaisen tiedon saamisen paranemiseen. 

 

 

 

 

6. Hankkeen talous ja resurssit 

 

 

Kotona kokonainen elämä – kehittämisohjelma toiminnallisine osakokonaisuuksineen toteutetaan 

ajalla 1.3.2013 – 31.10.2015. Hanketta hallinnoi Hyvinkään kaupunki. Etelä-Kymenlaakson 

toiminnallisen osakokoisuuden kokonaiskustannukset ovat 355 800 € (Hankkeen menot ja rahoitus 

LIITE 3) 

 

Kustannukset jakautuvat vuosittain seuraavasti:  

 

Vuosi 2013 2014 2015 Yhteensä 

Kustannus 100 200 139 400 116 200 355 800 

 Taulukko 8. Etelä-Kymenlaakson osahankkeen kokonaiskustannusten jakautuminen 

vuosittain 
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Kustannuksista 75 % rahoitetaan valtionavustuksella ja 25 % kuntien omarahoitusosuudella. 

Hankkeen hallinnoija, Hyvinkään kaupunki, hakee valtionavustusta hankkeelle STM:ltä. 

Valtionavustus myönnetään vain yhdelle kunnalle tai kuntayhtymälle siinäkin tapauksessa, että 

hankkeeseen osallistuu useampia tahoja. Hankkeen hallinnoija on valtionavustuksen saaja ja 

vastaa siitä, että avustusta käytetään lainsäädännön ja ohjeiden mukaisesti. Hankkeen kaikki tulo- 

ja menoerät kulkevat ainoastaan hallinnoijan kirjanpidossa erillisessä kustannuspaikassa.  Kotkan 

kaupunki laskuttaa toiminnallisen osahankkeen kustannukset hallinnoijalta sekä huolehtii 

omarahoitusosuuksien tilityksen hallinnoijalle. Hallinnoija huolehtii hankkeen yhteydenpidosta 

STM:ään ja Lounais-Suomen aluehallintovirastoon. 

 

Henkilöstö / vuosi 2013 2014 2015 2013–2015 

Hankevastaava 

/kehittämiskoordinaattori 

 

39 000 57 000 48 000 144 000 

Kuntien työpanos 24 000 34 000 28 000 86 000 

Yhteensä  63 000 91 000 76  000 230 000 

Taulukko 9. Etelä-Kymenlaakson toiminnallisen osakokonaisuuden henkilöstöresurssit 

 

Etelä-Kymenlaakson toiminnallisen osakokonaisuuden omarahoitus osuus on 88 950 €, josta 

katetaan työpanoksen siirroin 86 000 euroa. Hankerahoituksella saatava resurssi on 100 % 

kehittämiskoordinaattori.  

 

 

 

7. Arviointi 

 

 

Etelä-Kymenlaakson toiminnallisen osakokonaisuuden hankesuunnitelman mukaista toteutumista 

arvioidaan alueellisen ohjausryhmän kokoontumissa. Alueelliset ohjausryhmät kokoontuvat 

säännöllisesti, ja niissä käydään läpi hankkeen ja toiminnallisten osakokonaisuuksien tavoitteet, 

keinot ja arvioidaan tavoitteiden toteutumista mittariston avulla. 

 

 

Etelä-Kymenlaakson alueellisen ohjausryhmään kuuluvat:  

Liisa Rosqvist, vanhustenhuollon johtaja KOTKA 

Pia Ruuskanen, kotihoidon johtaja  KOTKA 

Pia Nordman, vanhustyönjohtaja  HAMINA 

Marjo Seuri, sosiaali- ja terveysjohtaja  MIEHIKKÄLÄ, VIROLAHTI 

Leila Tylli, palvelujohtaja   MIEHIKKÄLÄ, VIROLAHTI 

Timo Hokkanen, sosiaali- ja terveysjohtaja PYHTÄÄ 

Marjut Suvilaakso, johtava hoitaja  PYHTÄÄ   

 

 

Hankkeen kokonaisarviointi suoritetaan hankehallinnoijan ohjeistuksien mukaan. Tätä osiota 

tarkennetaan hankkeen edetessä. 
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LIITE 1 Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kehittäminen - Kotona kokonainen elämä 
Ongelma/poikkeama 
Toimintakulttuuri  
Resurssit ja osaaminen eivät kohdennu tarkoituksen mukaisesti ja 
tehokkaasti 
Työkuorman epätasainen jako 
Vaikeus tunnistaa asiakkaan voimavaroja sekä niitä uhkaavia tekijöitä 
(kokonaisuuksien hallinta) 
 
Taustatiedot 
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % 
vastaavanikäisestä väestöstä (id: 3216 info ) 

  2009 2010 2011 

Kotka-Haminan seutukunta yhteensä 11,6 10,8 13,4 

75 vuotta täyttäneet, % väestöstä (id: 171 info ) lisäksi ennuste 2020 

  2009 2010 2011 2020 

Kotka-Haminan seutukunta yhteensä 10,1 10,2 10,3 12,5 

 

 
Lähtötilanne/nykytilankuvaus 
Tuottavuusongelma, niin asiakkaan kuin toiminnan näkökulmasta: 
ruuhkahuiput 
asiakas saa lyhyet käynnit 
käynnit kasaantuvat samaan aikaan (aamu / ilta) 
 
Resurssien ja osaamisen vaje / epätasainen jakautuminen 
 
Ongelman analysointi 
Aikakriittiset käynnit vrt. ei-aikaansidotut käynnit  
työtehtävien uudelleen jako mahdollistaisi tasaisemman kuormituksen 
päivälle 
 
Henkilöstön vaihtuvuus / eläköityminen aiheuttavat tieto-taidon vajetta 
 

Tavoite 
Toimintakulttuurin muuttaminen asiakaslähtöiseksi.  
Asiakkaan elämänhallinnan tunteen lisääminen ja toimintatahdon säilyminen 
Asiakkaan palveluntarpeeseen vastaaminen yksilöllisesti, huomioiden 
yksilöllinen toimintakyvyn vaje 
Asiakkaan ympärillä olevien resurssien hyödyntäminen 
Ennalta ehkäisevän työnrooli 
 
Kotihoidon henkilökunnan ”osaamispankki” - yhteistyössä eri oppilaitosten ja 
muiden toimijoiden kanssa 
 
Kokeiltavat muutokset/testit 
Kotihoidon sisällön ja prosessien kehittäminen 
Palvelutarpeen arviointi mallien kehittäminen 
Asiakaspalaute -järjestelmä kehittäminen  
Henkilökunnan osaamiskartoitus 
Etelä-Kymenlaakson asiakasraadin hyödyntäminen kehittämistyössä 
 
Implementointisuunnitelmat 
 
Henkilökunnan osaaminen lisääminen  
Johtaminen (johtamiseen lisää työvälineitä) 
Poliittinen päätöksenteko 
 
Tulokset 
 
Asiakkaan elämänhallinta ja toimintatahto kasvavat, asiakkaan mahdollisuus 
elää kotona kokonainen elämä lisääntyy. Asiakkaan saamat palvelut 
kohdentuvat yksilöllisesti ja oikeudenmukaisesti.  
 
Kotihoidon näkökulmasta:  
Resurssien hyödyntäminen tehokkaasti 
Tasavertainen kuormitus 
Välittömän työajan lisääntyminen 
Reaaliaikainen tieto ( sähköiset järjestelmä) 
Tieto -johtaminen / Tiedon laatu 
 
Jatkosuunnitelma 
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