
 

SIUNTION KUNTA 

HUKKATYÖAJAN 

VÄHENTÄMINEN/POISTAMINEN 

 

 KASTE/OMA KOTI -OSAKOKONAISUUDEN LOPPUSEMINAARI 16.9.2015 

 

    



2013 Lähdettiin liikkeelle työpäivän kuvauksilla ja yhteisellä työpajalla 28.10.2013 

 Valmistautuminen mobiilien käyttöönottoon Siuntion kotihoidossa, välittömän asiakastyön osuuden kasvattaminen 

 

Yhteinen työpaja  KOHOn työntekijöille 

Mikrosysteemin esittely, MS4 seminaarissa saatujen palautteiden läpikäynti, KOHOssa 

tehtyjen kyselyjen yhteenveto, kehittämiskohteiden valitseminen ryhmätyöskentely 

 

KALANRUODOT 

-HOSU/HOKEn laatiminen 

-PALVELUTARPEEN ARVIOINTI, uusi asiakas 

-KIRJAAMINEN 

-TIEDONKULKU 

 

 

Hukkatyön vähentäminen Siuntion kotihoidossa 



 Vuosikellon käyttöönotto oman työn suunnittelun tueksi ja säännöllisten kartoitusten toteutumisen 
varmistamiseksi  

 ”Muistitaulu” oman työn tueksi  

 Kaikilla KOHOn asiakkailla tiedot ajan tasalla ja mitä pitää missäkin vaiheessa olla tehtynä 

 

 Päivittäisen työnjaon pelisääntöjen kartoittaminen ja sopiminen yhteisistä pelisäännöistä   

 Pois töiden uudelleen jakamisesta ja ajatusmallin kääntäminen käyntimääristä käyntiaikoihin.  

 Kyselyjen KA 8,3 (10/13) ja KA 8,57(10/14)  

 Tiimissä selkeä tahtotila kehittää työnjakoa asiakaslähtöiseen suuntaan. Aikakriittinen käyntien tarkastelu 
 lisääntynyt 

 

 Iltareitit (2kpl) ja viikonloppu aamureitit (3kpl) otettu käyttöön KOHOssa  

 Valmiit reitit helpottaneet työnsuunnittelua, lyhentäneet työhön lähtöaikaa ja esimerkiksi sijaiset 
 kokeneet reitit hyviksi  

 Reittiajattelu myös aamuvuorojen työnjaon pohjana 

 

 PEGASOS-osaamisen vahvistaminen.  Tarve ohjekansiolle, joka toimii muistin tukena Pegasos-asioissa. Ohjeet 
esim. lab.lähetteen tekemisestä, riskitietojen lisäämisestä, pahosu-muutoksista, keskeytyksistä jne. Kansio tehtiin 
yhteistyössä Pegasos-pääkäyttäjän ja KOHOn työntekijän kanssa ja kansio oli valmis 12/2013  

 Pegasoksen käyttö sujuvammaksi ja ohjeet helposti saataville (kansio+intra) 

TOIMENPITEET HUKKATYÖN VÄHENTÄMISEKSI 



TOIMENPITEET jatkuu…. 

 Yhteisten toimintaohjeiden luominen KOHOn sisällä. Tiedetään miten Siuntion kotihoito toimii!  

Yhteistyö työpajoja myös kunnan vanhuspalveluiden eri yksiköiden kanssa yhteistyön sujuvoittamiseksi. Selkeät 

materiaalit mukaan arviokäynneille.   

 Hukkatyön karsiminen tiedon etsimisestä ja ymmärryksen lisääminen eri yksiköiden välillä.  

 Selkeät toimintaohjeet kaikkien saatavilla (mm. uuden asiakkaan hoidontarpeen arviointi, KOHOn 

 asiakasprosessi, tiedonkulku potilassiirroissa Siuntion kunnan sisällä, tulotilanne-välilehden käyttöohjeet, 

 hoitopalaverin järjestäminen potilassiirroissa Siuntion kunnan sisällä ja asiakashoitopalaverin 

 toimintaohjeet). Toimintaohjeet koettu hyviksi ja tiedonkulku parantunut. 

 

 Odottamisen ja tavaroiden etsimisen vähentäminen  

 RR- ja B-clug mittareiden hankinta kaikille hoitajille, varastojen ja lomakkeiden järjestäminen  

 Toimistolle yksi kannettava tietokone lisää kirjaamista varten, yksi uusi pika-INR-laite hankittu 

 

 Hoitajien-puhelin käytännöt uusittu. Puhelin ei hoitajien matkassa ”ruuhka-aikoina”  

 työrauha asiakaskäynneille, puhelujen ohjaaminen oikeisiin osoitteisiin 

 

 Tiedonkulun parantaminen ja kokouskäytännöistä sopiminen  

 KOHOn kuukausi-infot, viikkopalaverit, asiakaspalaverit. Tiedottamiskanavista sopiminen. Mitä 

 merkitään mihinkin ja missä vaiheessa 



 Työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin kiinnitettiin huomiota 

 Hoitotyön kirjaamisen työryhmä kiinnitti huomiota kirjaamisen 
laatuun ja kattavuuteen 

  Kirjaamisen minimivaatimukset valmiit Siuntion 
 vanhuspalveluissa 

 

 Kotihoidon toiminta selkeytynyt! 

 KOHOn toiminnan laatu kehittynyt; tasapuolisuus ja tasalaatuisuus! 

 Työhyvinvointi lisääntynyt! 

 

Uusi toimintatapa omaksuttu osaksi KOHOn arkea!  

Toiminnan kehittäminen jatkuu… 

 

 

 

 

 

 

 

LISÄKSI 



Välittömän asiakastyön % kehitys 

Alkutilanteen mittaus: 
 Seuranta yhden viikon ajalta 16.-

22.9.2013 (Pegasos tilastoinnit) 

 Ma aamu 31,6  

 Ti aamu 30,3  

 Ke aamu 40,3 

 To aamu 33,4 

 Pe aamu 37.1 

 La aamu 39,8 

 Su aamu 50,4  

 

Timer mittaus 2015 
Seuranta 2 viikon ajalta 18.-30.5.2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobiilien käyttöönotto 01/2016? 



Kuvia matkan varrelta 2013 - 2015  

 

 

  


