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Tilanneyhteenveto: 
 
”Kotona kokonainen elämä”-hankkeeseen 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-Kymenlaakson osakokonaisuuteen kuuluvat Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää (31.12.2014 
saakka) ja Virolahti. Toiminnallisen osakokonaisuuden toimenpiteet toteutetaan kaikissa kunnissa, 
huomioiden kuitenkin jokaisen kunnan erityispiirteet. Etelä-Kymenlaakson kunnat ovat tehneet 
menestyksellistä yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Aiemman kehittämistyön 
tuloksina syntyneinä hyviä käytäntöjä on levitetty ”Kotona kokonainen elämä”- hankkeen 
toteuttamisen aikana muille mukana oleville toiminnallisille osakokonaisuuksille. 
 
Etelä-Kymenlaakson kunnat ovat huomioineet 75 vuotta täyttäneiden osuuden kasvamisesta 
nousevat tarpeet sekä valtakunnalliset linjaukset, lait ja suositukset. STM:n ikäihmisten 
laatusuosituksen mukaan 75 vuotta täyttäneistä 91–92 prosenttia tulisi asua omassa kodissaan ja 
13–14 prosenttia olisi säännöllisen kotihoidon palvelujen piirissä.  
 
”Kotona kokonainen elämä” - hankkeen päätavoitteista on johdettu ja konkretisoitu Etelä-
Kymenlaakson toiminnalliset tavoitteet, joiden toteutumisesta arvioidaan aikaväliltä 1.9 - 
31.10.2015.  
 
 

1. Palvelutarpeen arviointimenetelmien ja osaamisen lisääminen 
 
Etelä-Kymenlaaksossa 1.9.2014 - 31.10.2015 välillä on toteutettu seuraavia: 
 

 Kotihoidon sisällön kehittämisessä on huomioitu toimintakyvyn ja palvelutarpeen 
arviointiosaamisen lisääminen. Osio huomioidaan kotihoidon kehittämisen 
jokaisessa kohdassa (mm. asiakasosallisuus, hoito- ja palvelusuunnitelma, 
vastuuhoitajuus (vastuuhoitaja toimintamalli / verstas: 
https://www.innokyla.fi/web/malli1635786 ja 
https://www.innokyla.fi/web/verstas1252866 ), resurssitiimi, toiminnanohjaus, 
sisältöjen kehittäminen jne.).  
Osaamisen lisääminen on tapahtunut yksiköiden päivittäisen toiminnassa 
(esimiesten jalkauttaminen), kehittämisiltapäivissä sekä laajempien koulutuksien 
yhteydessä (kts. koulutukset & tilaisuudet). Toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi 
antaa pohjana asiakasprosessin suunnittelulle ja ohjaa kotihoidon palveluita. Se on 
tiivis osa kotihoidon vastuuhoitajatoimintamallia, sisältyy kotihoidon työprosessien ja 
sisällön kehittämiseen sekä resurssitiimi /pooli -malliin että toiminnanohjaukseen.  

https://www.innokyla.fi/web/malli1635786
https://www.innokyla.fi/web/verstas1252866
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Toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi malli on päivitetty 2015 - tarkoituksena 
päivityksellä on ollut tehostaa arviointia ja varsinkin mittareiden käyttöä. Kotihoidon 
toimintaa on laadittu työkaavakkeita niin arviointia tukemaan kuin prosessia 
avaamaan ja selkeyttämään. Toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnin mallin 
tärkeys korostuu kokonaiskehittämisen eri vaiheissa.  
 

 Hoidon ohjauksen ja arvioinnin kehittäminen (sisältäen ÄYLT mallin). Hankkeessa 
on tuettu osaamista mallin ympärillä. KTS. koulutukset liite. Aihe on koettu erittäin 
tärkeäksi, jatkossa aiheen ympärille on tarpeen saada jatkuva koulutusmalli, esim. 
verkkokurssin muodossa. Hoidon ohjauksen ja arvioinnin kehittämisprosesseissa on 
tehty yhteistyötä alueen sairaanhoitopiiri Carean kanssa. 
 

 Vanhuspalvelulain sisältö huomioidaan kaikessa työryhmien toiminnassa.  
 

 Vanhusneuvostojen kanssa on aktiivista vuorovaikutusta kehitettävien asioiden 
osalta.  
 

 Kotihoidon kriteerit on päivitetty 2015. 
 
 
 

2. Kotihoidon sisällön kehittäminen 
 
Etelä-Kymenlaaksossa 1.9.2014–31.10.2015 välillä on toteutettu seuraavia: 
 

 Kotihoidon asiakaspalautekeskustelut on kerätty 2014 jo toisen kerran 
uudistetulla tavalla (kts. Innokylä https://www.innokyla.fi/web/malli918445  ja 
https://www.innokyla.fi/web/verstas702973 )  
 
Asiakaspalaute 2013 kehittämiskohteet on arvioitu vuoden 2014 aika, ja 
kehittämiskohteet näkyivät 2014 palautteessa positiivisesti muuttuneina.  
Asiakaspalautteen kautta pystytään myös arvioimaan positiivisesti muita 
kehittämistyössä olleita osa-alueita. 2015 vuoden palautteen keruu on aloitettu 
kuluvan vuoden elokuussa.  
 
Vastuuhoitajat suorittivat asiakaspalautekeskustelut 18.8.2014–31.1.2015 
välisenä aikana omille asiakkailleen, joita oli 545 (vuonna 2013 620 - jatkossa 
suluissa oleva luku ilmaiseen 2013 arvoa).  Sen jälkeen vastuuhoitaja syötti 
vastukset sähköiseen muotoon, josta kyseinen koonti on laadittu. Kotihoidon 
asiakkaista 87 % (80 %) koki, että heidän mielipiteensä on huomioitu hoito- ja 
palvelusuunnitelmaan laadittaessa.  Asiakkaat saivat riittävästi tietoa kotiin 
järjestettävistä palveluista. Kotihoidon vastuuhoitajan tunnisti 77 % (65 %) 
asiakkaista.  Asiakas kokemus vastuuhoitajan käynneistä kerran viikossa tai 
useammin 71 %, kun vastaava oli vuonna 2013 60 %. Kotihoidon asiakkaista 
liikkumisen koki hyväksi / kohtalaiseksi 64 % (64 %). Asiakkaista 38 % (39 %) 
ulkoili päivittäin, puolestaan 21 % (18 %) ei ulkoillut lainkaan.  
Liikuntasuunnitelmaa hyödynsi 41 % (24 %) asiakkaista. Asiakkaista suurimalla 
osalla oli käytössä apuvälineitä.  Kotihoidon asiakkaista oli kaatunut 45 % (54 %) 
viimeisen vuoden aikana, kaatumisen syitä oli selvitelty 76 % (68 %) tapauksista.  
Lähes kaikki vastanneet kokivat, että kotihoito tuki heidän omatoimista 
selviytymistä kotona. Liikuntasuunnitelmat ja kaatumisvaaran arviointi IKINÄ 
mallin mukaisesti ovat olleet vuoden 2014 kehittämiskohteita ja näiden tulokset on 
nähtävissä myös asiakkaiden kokemuksissa. Kotihoidon asiakkaista 
ruokahuollossa apua tarvitsi 81 % (80 %), yleisin tuen tarve kohdistui kauppa-

https://www.innokyla.fi/web/malli918445
https://www.innokyla.fi/web/verstas702973
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apuun. Ravitsemukseen liittyvää neuvontaa asiakkaista koki saavansa 59 % (54 
%). Ravitsemustietouden lisääminen oli myös vuoden 2014 kehittämiskohde, 
aiheeseen liittyneet koulutukset järjestettiin kuitenkin vasta 2014 syys- 
lokakuussa, joten vaikutuksia voi tarkemmin arvioida vasta vuoden 2015 kyselyllä.  
 
Asiakkaista kodin ulkopuoliseen toimintaa osallistui 48 % (43 %) vastanneista.  
Suurimmalle osalle asiakkaista, jotka eivät osallistuneet kodinulkopuoliseen 
toimintaan, tämä oli oma valinta. Sosiaalinen tukiverkosto oli kunnossa 91 % (89 
%) vastanneista.  Kotihoidon käynnit lisäsivät asiakkaiden turvallisuuden tunnetta. 
Kotihoidon asiakkaista yksinäisyyttä koki 28 % (30 %), yksinäisyyteen 
reagoiminen on vuoden 2015 kehittämiskohteissa. Kotihoidon asiakkaista 93 % 
(90 %) koki, että heidän terveydentilaa seurataan säännöllisesti.  93 % (92 %) 
mielestä kotihoito reagoi muutoksiin nopeasti.  Asiakkaista 95 % (96 %) koki, että 
pääsee tarvittaessa lääkäriin.  
 
Kotihoidon henkilöstöä koskevat arviot olivat positiivisia. Asiakkaat kokivat 
luonaan käyvien erihoitajien määrän olevan sopiva. Henkilökunta oli 
ammattitaitoista, luotettavaa ja heihin saatiin tarvittaessa yhteys. Kysyttäessä 
kouluarvosanaa käytöksestä, asiakkaista 67 % (66 %) antoi arvosanaksi 9 tai 10.  
 
Toimintamalli on pysyvä käytäntö alueen kunnissa. 

.   
  

 Kotkan kotisairaalan asiakaspalautteen työstössä hanke on myös ollut mukana 
tukien ja näkökulmaa antaen.  
  

 Toiminnanohjauksen käyttöönotto on huomioitu kehitettäessä prosesseja. 
”Prosessit kuntoon ennen toiminnanohjauksen (sähköinen järjestelmä) 
käyttöönotto” - on hankkeen yksi pääajatuksista. Tähän liittyy tiivisti 
potilastietojärjestelmä käytön tehostaminen toiminnassa sekä tarvelähtöisen 
kotihoidon prosessien kuvaaminen.  (KTS oma kohta toiminnanohjauksesta + 
sisällön kehittämisestä) 
 

 Hyvinvointiteknologian käyttöön ottoa huomioitu mm. palveluohjauksen 
verkkokurssissa, vuorovaikutus osana kotihoitoa koulutuksessa - positiivisen 
asenteen luominen, jotta työtekijät omalla positiivisella asenteella kannustaisivat 
asiakkaita erilaisiin kokeiluihin. Muut kuntakohtaiset hyvinvointiteknologian käytöt 
(mm. Pieni Piiri toiminta Kotkassa ja Haminassa - kunnat ovat kustantaneet 
teknologiset ratkaisut.)  

 

 Hyvinvointia edistävä toiminnan kehittäminen. Työryhmä laati päivitetyn 
esitteen (vuoden 2014 materiaalin perusteella) tukemaan hyvinvointia edistävää 
toimintaa, tarkoituksena myös markkinoida hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä. 
Päivitetty esite on otettu käyttöön 2015 toukokuussa. Työryhmä toteuttaa omalla 
asiantuntijuudellaan haastattelu kotihoidon työvälineenä koulutuksen (syksy 2015) 
- suunnittelu on käynnissä. Koulutus vastaa myös palveluohjausosaamisen 
lisäämiseen kotihoidon henkilöstön osalta. Hyvinvointia edistävää toimintaa 
kehittävän työryhmän panostus osaamisen lisäämisessä on ollut merkittävä. Kts. 
myös palveluohjauksen verkkokurssi.  

 

 Palveluohjausosaamisen lisääminen yhdessä Eksoten toimijoiden kanssa. 
Verkko-oppimisalusta Moodleen laadittu palveluohjauskurssi on tarkoitettu 
kotihoidon henkilökunnan koulutuskäyttöön, opiskeluun ja tehtävien 
suorittamiseen. Moodlen keskustelualusta mahdollistaa verkostoitumisen, 
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kokemuksien jakamisen ja opintopiirityöskentelyn. Materiaali sopii myös uusien 
työntekijöiden perehdyttämiseen, jo ennen työsuhteen alkamista ja sitä voivat 
hyödyntää jatkossa myös muut sektorit. Palveluohjauksen verkkokurssi on arvioitu 
Saimian ammattikorkeakoulun toimesta (3 op) ja käyttöönotto on toteutettu 
kesäkuussa. https://www.innokyla.fi/web/malli2028236 2015. Kts. koulutukset liite 

 

 Turvallisuus osa kotihoitoa. Haitta- ja vaaratapahtumaohjelma HaiPron käytön 
tukeminen. Kotkan kotihoidon osalta on tuotettu kotihoidon esimiehille 
koulutusmateriaali. Opinnäytetyö HaiProsta on suunnitteilla (MAMK), se tulee 
koskemaan henkilöiden asenteita / kokemuksia Haipron teosta, käytöstä ja 
vaikutuksista käytännön toimintaan.  

 

 COPE-indeksin käyttöönotto. Kartoituskysely  toteutettu: omaishoitajat / 
epäviralliset omaishoitajat.  
COPE kysely lähetettiin kaikille Etelä-Kymenlaakson kuntien omaishoitajille, 
joiden hoidettava on yli 65-vuotias. Kaakon kaksikon osalta kysely kohdennettiin 
niille omaishoitajille, jotka itse olivat yli 65-vuotiaita. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 
395 omaishoitajaa (Kotkan vastausprosentti 78,5 %, Hamina 76,5 %, Kaakon 
kaksikko 87 %)  
Kaikista vastaajista oli naisia 68 % ja miehiä 32 %, suhde oli sama kaikissa 
kunnissa. Myös ikäjakauma noudatti kaikissa kunnissa samankaltaista suhdetta, 
suurin osa omaishoitajista oli vanhuuseläkeikäisiä mutta alle 85-vuotiaita. Vain 3 
% kaikista vastaajista arvioi terveydentilansa erittäin hyväksi ja 24 % hyväksi. 
Suurin osa, yli 60 %, arvioi terveydentilansa olevan kohtalainen ja 8 % huonon. 
Omaishoidon toimimisen kannalta on selvää, että omaishoitajan on oltava 
fyysisiltä edellytyksiltään kykenevä suoriutumaan tehtävästään vähintään 
tyydyttävällä tavalla.  61 % kaikista vastaajista arvioi avustamisen joskus 
vaikuttavan kielteisesti omaan fyysiseen terveydentilaan, 12 % arvioi sen 
vaikuttavan usein. Vastaajista 24 % arvioi, ettei avustaminen koskaan vaikuta 
kielteisesti omaan terveydentilaan ja vain 3 % arvioi, että avustaminen vaikuttaa 
aina kielteisesti. Kuntien välillä oli jonkin verran hajontaa. Kysymykseen ’tunnetko 
yleisesti ottaen saavasi hyvin tukea roolissasi avustajana’ 19 % vastasi 
tuntevansa aina ja 36 % usein. Joskus tukea tunsi saavansa 38 % ja vain 6 % 
vastasi, ettei koskaan tunne saavansa hyvin tukea. Vastaajista 60 % tunsi 
saavansa tukea perheeltään aina tai usein ja 25 % tunsi saavansa tukea joskus. 
60 % arvioi saavansa tukea ystäviltä tai naapureilta joskus tai ei koskaan, 23 % 
usein ja 10 % aina. Tarkemman arvioinnin apuvälineenä COPEa voidaan käyttää 
laskemalla yhteen omaishoitajan saamien pisteiden summa. Vaikka mitään 
pisterajoja ei ole voitu asettaa, voidaan yhteispisteistä saada täsmällistä tietoa 
siitä, miten omaishoitaja kokee tilanteen ja millaisia tarpeita hänellä mahdollisesti 
on jollakin osa-alueella. Kysymykset on jaettu ’kielteinen vaikutus, ’myönteinen 
merkitys’ ja ’tuen laatu’ osa-alueisiin ja ottamalla huomioon eri alueista saadut 
yhteispisteet saadaan kokonaiskuva hoitajan tilanteesta.  
 
COPE materiaalista on työstetty profilointeja omaishoitajista sekä Kotkan osalta 
kaikki omaishoitajat on pisteytetty, jolloin on pystytty vaikuttamaan 
henkilökohtaisesti tuen tarpeessa olevien omaishoitajien jaksamiseen / 
henkilökohtaisiin tarpeisiin.  
 
Kotihoito on kerännyt tietoa epävirallista omaishoitajista, jolloin COPE mittari  
toimii vastuuhoitajan työvälineenä, arvioitaessa perheen kokonaisvaltaista 
hyvinvointia. COPE mittari hyödynnetään myös kotihoidon arvioinnin 
apuvälineenä.  
 
Pro gradu työ (UEF) aiheesta valmistuu 2016. Tutkielman tarkoituksena on 

https://www.innokyla.fi/web/malli2028236
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analysoida COPE-indeksiä (mittaria) hyödyntäen omaishoitajan kokemuksia 
omaishoidon palkitsevuudesta, kuormittavuudesta ja tuesta. Näistä voidaan saada 
tietoa kunnan omaishoidon / kunnan päätöksenteon tueksi, kun arvioidaan 
kunnallisten palveluiden tarvetta ja kohdentumista omaishoitajien jaksamisen 
tukemiseen. Tutkielman teoreettisena tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten 
voimaantumista voidaan tarkastella omaishoidon kontekstissa. 
Hyötynäkökulmana tulee myös huomioida COPE-indeksin tunnettavuuden 
lisääminen kunnan omaishoidon toiminnan välineenä. 
 

 COPE:n pohjalta jatketaan työskentely alueellisessa omaishoidon kehittämisen 
työryhmässä seuraavien aiheiden parissa: Omaishoitajan arviointi (kriteerit), 
jaksamisen ja tuen tarpeen arviointi, kodin  / ympäristön arviointi kriteerit, 
omaishoitaja sopimuksien kestojen määrittelyt (Kansallisen omaishoitajan 
kehittämisohjelma huomioiden toiminnassa). Arvioidaan syksyllä 2015.   
 

 Kotihoidon asiakkaiden fyysisen toimintakyvyn tukeminen liikuntasuunnitelman 
avulla on osa kehitystyötä. Liikuntasuunnitelman laatiminen kotihoidossa kuuluu 
vastuuhoitajan työnkuvaan. Geriatrisen kuntoutus koulutuksen tehtävä on laadittu 
liikuntasuunnitelman tekemiseen tarkemmat ohjeet ja vinkkejä toteutukseen. 
Tämä ohje liikuntasuunnitelmasta on työvälineenä kotihoitoon Etelä-
Kymenlaakson kunnissa. Kts. Innokylä https://www.innokyla.fi/web/malli1635710 
ja https://www.innokyla.fi/web/verstas1252130 ) 
Asiakkaiden fyysisen toimintakyvyn tukemisesta liikunnan avulla on tulossa AMK 
tasoinen opinnäytetyö (KYAMK) 
Liikuntasuunnitelmien / kotikuntoutumista on myös tuettu erilaisilla koulutus ja 
kehittämistilaisuuksilla. 
 

 

 Toiminnanohjaus (Kunnat itse kustantaneet mobiilijärjestelmän) ja siihen liittyvän 
toiminnan tukeminen. Hankkeen toiminnanohjausprosessin käyttöönotto on 
vaatinut laaja-alaista suunnittelu- ja etukäteistyötä. Käyttöönoton sujuvuuden 
kannalta toiminnanohjausjärjestelmään ja -prosessiin on perehdytty monelta eri 
kantilta etukäteen, hakemalla muun muassa käyttökokemuksia muilta kunnilta. 
Prosessissa on haluttu edetä etupainotteisesti, jotta käyttöönottokokemus 
rakentuu mahdollisimman toimivaksi. Toiminnanohjausjärjestelmä on otettu 
käyttöön hankkeen tukemana 2015 Etelä-Kymenlaaksossa, Kotkassa sekä 
Kaakon kaksikossa (Miehikkälä ja Virolahti). Hamina on ottanut 
toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön syksyllä 2015.  
 
Toimintamalleja suunniteltaessa on tuotu esille eri käyttäjien näkökulma, jotta 
mallien ja ohjeiden luomisessa saataisiin näkemystä monelta eri kantilta. Yhteisiä 
toimintamalleja ja yksityiskohtaisia ohjeita työntekijöille/ johdollo on luotu eri 
prosessien osiin. Toimintamalliohjeita on rakennettu 1) käyttöönottoon liittyvään 
etukäteistyöhön 2) tuotannon toimintaan.  
 
Työntekijöiden kouluttaminen toiminnanohjausjärjestelmän käytössä on toteutettu 
käytännönläheisesti ja mahdollisuuksien mukaan myös henkilökohtaisesti. 
Toiminnanohjausjärjestelmän työnjakajia on tuettu ja ohjattu käyttöönoton 
vaatimassa työssä. Prosessin käyttöönotto on vaatinut tiukkaa aikataulutusta ja 
aikataulujen toteutumisen tarkastelua.  Kts. koulutukset liite  
Innokylä: Verstas: https://www.innokyla.fi/web/verstas1832410  
Toimintamalli: https://www.innokyla.fi/web/malli1924707  
 
Toiminnanohjauksen hyödyt:  

 Asiakkaan tarpeen mukaisen tuen lisääntyminen ja oikea-aikaisuus 

https://www.innokyla.fi/web/malli1635710
https://www.innokyla.fi/web/verstas1252130
https://www.innokyla.fi/web/verstas1832410
https://www.innokyla.fi/web/malli1924707
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(kotona asuminen mahdollistuu) 

 Työnsuunnittelu ja suunnitelmallisuus 

 Välittömän työajan lisäys (lisäystä on tapahtunut noin 20-30 %) ja 
reaaliaikaisen tiedon saaminen resurssien kohdentumisesta johtamisen 
tueksi. 

 Resurssien ja osaamisen oikein kohdentuminen asiakastarpeen 
mukaisesti    

 Vastataan asiakkaan muuttuviin hoito- ja hoivatarpeisiin nopealla 
reagoinnilla 

 Kirjaamisen ja tiedonkulun - parantuminen (asiakkaan äänen näkyminen 
kirjaamisessa) 

 Kotihoito on siirtynyt  enemmin ja enemmin kohti verkostomaista toimintaa 
(Yksi kotihoito, joka jakaa resurssit asiakastarpeen mukaan) 

 Osaamisen kohdentaminen - etulinja ajattelu, jotta niille ketkä ovat lähinnä 
raskaampia palveluita, kohdentuisi tarpeen mukaisesti mahdollisimman 
paljon myös sairaanhoidollista osaamista (Kotkassa esim. sairaanhoitajan 
välittömän työajan prosentti lähes 50 %, jolloin toiminta kohdentuu pitkälti 
säännöllisen kotihoidon asiakkaille - tämä toki on myös toimintakulttuurin 
muutosta) 

 
 

3. Kotihoidon työprosessien kehittäminen 
 
Etelä-Kymenlaaksossa 1.9.2014 - 31.10.2015 välillä on toteutettu seuraavia: 
 

 Kehittämistyön tavoite on uudistaa kotihoidon toimintaa vastaamaan tämän 
päivän haasteisiin ja tarpeisiin. Kehittämistyön 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. 
 
Kehittämisestä vastaava työryhmä ja kuntien henkilökunta on osallistunut 
kehittämistyöhön aktiivisena toimijana, kehittämisiltapäivien ja erilaisten tehtävien 
kautta. Arviointi aikana on järjestetty erityyppisiä kehittämisiltapäiviä, joiden 
aikana on työstetty kehittämisen kohteena olevia asioita eteenpäin.  
 
Työprosessien kehittäminen sisältää seuraavat asiat:  
Toimintakulttuurin muutos 
Vastuuhoitajuus 
Aikakriittisten ja ei-aikakriittisten tehtävien purku 
Välittömän työajan lisääminen 
Työvuorosuunnittelun kehittäminen 
Työnjakomallien kehittäminen 
Yhteistyö kotihoidon toimijoiden kesken 
Tiedolla johtaminen (Lean) 
Työhyvinvointi ja sen tukeminen 
 (Raportti tästä kokonaisuudesta on kirjallisessa muodossa) 
 
Kehittäminen on tapahtunut kaikissa kunnissa. Kunnat etenevät asioissa 
eritahdissa, johtuen jo erilaisista rakenteista. Arviointia tehdään mm. nykytilan 
analyysin avulla, viimeinen päivitys 2015 helmikuussa. (Hankesuunnitelmassa 
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pohjana ovat 2012 tiedot.) Arviointia tehdään myös välittömän työajan osalta 
useamman kerran vuodessa. Välittömän työajan osuuden kehittymistä on laadittu 
kuntakohtaiset arvioinnit ja suunnitelmat.  
 
Toimintakulttuurin muutosta on tuettu yhteistilaisuuksilla sekä kuntakohtaisilla 
kehittämispäivillä. Nämä tilaisuudet ovat toimineet muutoksen käynnistäjä ja 
vauhdittajana. Tilaisuuksista ja osallistujamääristä löytyvät tarkemmat tiedot 
koulutusseurannasta.  Pelkästään näillä toiminta ei kuitenkaan muutu. Suurin ja 
tärkein työ tehdään työyksiköissä, niiden jokapäiväisessä toiminnassa. Esimiehillä 
ja jokaisella henkilökunnan jäsenellä on paljon vastuullaan - yhteiseen 
muutokseen tarvitaan jokaisen toimijan sitoutuminen. Osaamisen lisääminen (kts. 
koulutukset liite) 
 

 
Kotihoidon kehittämisen johtamiselle on oma osio, jossa lisättiin esimiesten 
osaamista. Koulutuskokonaisuus sisälsi kolme (3) lähipäivää, joista viimeinen 
pidettiin marraskuussa 2014. Kehittämisiltapäivien aiheet tulivat toimijoiden 
tarpeiden mukaisesti.  Johtamisen osion vetämisestä vastasi hankejohtaja 
Katariina Välikangas.  
 

 
Kehittämiseen liittyneet kyselyt / tiedon keruu 

o Hoidon ohjaukseen ja arviointiin liittyvä (ÄYLT - yhteistyö). Liittyen 
opinnäytteeseen, valmistunut 2014 

o Hoito- ja palvelusuunnitelmien arviointi, asiakkaan voimavarojen 
näkyminen. Opinnäytetyö valmistunut 2015.  

o Cope kysely valmistunut 2014.Pro Gradu tulossa 2016 
o HaiPro henkilökunnan osaaminen, opinnäytetyö tulossa 2015 
o Liikuntakyselyt niin hankkeen näkökulma kuin opinnäytetyön 2015 
o Osaamiskartoituksen toteutuminen henkilöstön näkökulmasta 2015 
o Toiminnanohjauksen käyttöönoton kokemukset 2015  

 
Kerätty tieto hyödynnetään jatkuvasti osana kehittämistyötä. Näin pyritään myös  
arvioimaan toimien vaikutuksia.  

 

 Resurssipooli / Resurssitiimi on otettu käyttöön koko Kotkan ja Haminan 
kotihoidossa.  Taustalla oli Kotkan Karhulan alueen pilotti ja tarve uudistaa koko 
kotihoidon toiminta vastaamaan tämän päivän haasteisiin ja tarpeisiin. Etelä-
Kymenlaakson yhteiset toimintatavat (kotihoidon kriteerit, asiakasmaksut, 
toimintakyvyn ja palvelutarpeenarviointi, toimintakykyä edistävä työote) antavat 
pohjan kohdentaa oikeat palvelut oikeille ihmisille. 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. 
Resurssipoolin taloudelliset vaikutukset ovat arvioitavissa vuoden 2015 
toteumassa, arvioituna henkilöstökustannuksista tuleva säästö on merkittävä.  
 

 Kotihoidon sisällön kehittäminen / Saattohoitoverkosto ( KOTKA). Kotihoidon 
saattohoitoyhdyshenkilö verkosto on Kotkassa pysyvä toimintatapa ja toimintaa 
tukemaan on laadittu toimintamallia, esitettä & yhdyshenkilön toimenkuvaa. 
Pääsääntöisesti kunnan vetämään toimintaa, johon hanke on osallistunut 
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asiantuntijana. Saattohoidon arviointimalli on laadittu ja käyttöönotettu kesän 
2015 aikana. Arviointimallin laadinnassa hankkeella on ollut merkittävä rooli. 
Arviointimalli on kolmeosainen, joiden kautta pyritään prosessien laaja-alaiseen 
kehittämiseen eri näkökulmasta. Arviointimalli sisältää kolme osiota: 
1. Potilas sai kuolla kotona kivuttomasti saaden tarpeitaan vastaavaa 

saattohoitoa (potilastietojen /hoitosuunnitelman tarkastelu, kivun ja oireiden 
mittaus/ hoito, kotihoidon prosessin toimivuus). 

2. Omaiset kokevat saaneensa riittävästi tukea läheisensä hoidossa,  
Vastuuhoitaja ottaa yhteyttä omaisiin hautajaisten jälkeen (tekee mahdollisesti 
kotikäynnin) ja kirjaa tästä tarvittaessa palautteen (omaisen potilastietoihin) 

3. Hoitotiimi kokee saaneensa tukea kuolevan potilaan hoidossa ja kehittyy 
ammatillisesti.  
Hoitotiimin arvio saattohoidon onnistumisesta ja kokemus saamastaan tuesta 

 
 

 Osaamiskartoituksen parissa jatkotyöskentely. Seurattiin kehittämiskohteiden 
toteutumista ja selvitettiin henkilöstön näkemys ja kokemus kehittämiskohteiden 
toteutumiseen. Materiaali koostettu kokonaisuudesta.   

 
 
 
 
 

Poikkeamat ja riskit: 
 
 
Pyhtään sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistamisen aiheuttavat muutokset vuonna 2015. Joiden 
puolesta STM linjasi Pyhtää pois hankkeesta. Etelä-Kymenlaakson toiminta pohjautuu yhteisesti 
sovittuihin kriteereihin, toimintamalleihin, maksuihin jne. jolloin asukkaiden tasapuolinen 
kohtelu riippumatta asuinkunnasta mahdollistuu. Pyhtään kilpailutuksessa oli huomioitu yhteinen 
kehittämistyö alueen kuntien kanssa. Pyhtään palveluntuottajan oli edellytetty osallistuvan 
yhteiseen kehittämiseen jo tarjouspyynnössä. Valittu palveluntuottaja tuottaa kunnan 
järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluita, kunnan määrittelemien kriteereiden 
mukaisesti. KASTE kehittämistyössä kuntalainen on keskiössä ( huom. Pyhtään palveluntuottaja 
kehittää julkisella vastuulla olevaa toimintaa) Alueellisen kehittämistyön tarkoituksena on lisätä 
yhtenäisyyttä niin kuntalaisille / työntekijöille. Kun Pyhtää palveluiden tuottaja ei saa STM:n 
linjauksen mukaisesti osallistua kehittämistyöhön, aiheuttaa se eriarvoisuutta kuntalaisten välillä. 
Huomiona, että yleinen käytäntö Suomessa on tuottaa palveluita monituottajamallilla, jolloin osa 
kunnan julkisista palveluista on yksityistetty. Tämä sopimukset ovat rahallisesti usein paljon 
suurempi ja mittakaava niissä on paljon laajempi kuin Pyhtään palvelusopimuksessa.  
 
 
 

Positiiviset yllätykset: 
 
 

- Toiminnanohjauksen käyttöönoton tuleminen osaksi hanketyötä, positiivinen näkökulma, 
joka sähköisen järjestelmään on liittynyt.  

- Kokonaiskehittämisen merkitys 2015 talouteen, arviointi voidaan tehdä 2016 alussa.  
- Toimijoiden aktiivinen sitoutuminen kehittämistyöhön 

 

 
Paikka ja aika  
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Kotka 19.10.2015 

 

 

________________________ 

Liisa Rosqvist 

Vanhustenhuollon johtaja  

 


