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Johdanto 
 
 
Tämän kehittämistyön tavoitteen on ollut uudistaa kotihoidon toimintaa vastaamaan tämän päivän 
ja tulevaisuuden haasteisiin ja tarpeisiin. Etelä-Kymenlaakson yhteiset toimintatavat (kotihoidon 
kriteerit, asiakasmaksut, toimintakyvyn ja palvelutarpeenarviointi, toimintakykyä edistävä työote) 
antavat pohjan kohdentaa oikeat palvelut oikeille ihmisille oikeaan aikaan. Kehittämistyön 
johtavana ajatuksena on ollut tuottaa asiakkaille yksilöllistä ja laadukasta hoitoa asiakkaan omassa 
kodissa (arvon tuottaminen), hyödyntämällä olemassa olevat resurssit (prosessit kuntoon). 
Kotihoidon resurssit kohdennetaan oikeisiin tehtäviin oikea aikaisesti ja näin tuotetaan 
asiakashyötyä sekä lisätään kotihoidon välitöntä asiakastyöaikaa (asiakkaan luona vietettyä aikaa). 
Resurssien oikein kohdentaminen tuottaa myös henkilökunnalle työhyvinvointia, vähentäen työn 
kuormittuvuutta. 
 
Prosessien kuntoon saattamisen jälkeen on otettu käyttöön sähköisen toiminnanohjausjärjestelmä, 
mikä tukee kuntoon saatettuja ja olemassa olevia toimintamalleja. Työtä jaetaan keskitetysti ja 
resursseja kohdennetaan koko kotihoidon alueella tarvelähtöisesti. Resurssia on vapautunut 
välittömälle asiakastyölle ja pystytään vastaamaan kasvavaan asiakastarpeeseen tulevaisuudessa.  
Sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä tuottaa tietoa johtamisen ja arvioinnin tueksi. Tieto on myös 
helposti saatavilla. 
 
Etelä-Kymenlaakson alueen kuntien henkilökunta on osallistunut kehittämistyöhön aktiivisena 
toimijana, kehittämisiltapäivien ja erilaisten tehtävien kautta. Vuosien 2013–2015 aikana on 
järjestetty erityyppisiä kehittämispäiviä, joiden aikana on ryhmissä työstetty kehittämisen kohteena 
olevia asioita eteenpäin. Tehtävien ja työstelyn tuotoksia on jalostettu tähän tuotokseen, joka toimii 
esimiesten ja henkilökunnan työvälineenä päivittäisen toiminnan kehittämisessä sekä Kotona 
kokonainen elämä hankkeen osaraporttina. Tämä on Etelä-Kymenlaakson kotihoidon henkilöstön, 
esimiesten ja johtajien yhteinen tuotos. Sisältö ohjaa kehittämistyötä ja antaa siihen erityyppisiä 
välineitä. Tuotos pitää sisällään myös osion tiedolla johtamisesta, joka toimii esimiesten 
työvälineenä, kun he arvioivat toimintaa ja sen kehittymistä sekä lisää henkilökunnan tietoa 
seurattavista asioista.  
 
Toimintatavat ja käytännöt ohjaavat toimintaa, mutta jokaisen yksilöllisellä panoksella on 
merkitystä. Jo pelkällä käyttäytymisellä voi vaikutta. Jokaisen toimijan positiivinen käyttäytyminen 
lisää myönteisiä tunteita ja – käyttäytymistä koko työyhteisössä sekä myös asiakkaiden parissa. 
Jokainen vuorovaikutustilanne luo mahdollisuuden positiivisen ilmapiirin rakentumiselle ja 
positiivisen käyttäytymisen kumuloitumiselle. Johdon positiivinen käyttäytyminen toimii roolimallina 
koko henkilöstölle; innostus, energia ja myötäeläminen tarttuvat. (Fisher 2012) 
 
Kehittämistyön tavoitteina olivat 
 

 Kotona kokonainen elämä 

 Suomen paras kotihoito  
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1 Toimintakulttuurin muutos (”toimiston imusta kodin imuun”) 
 
 
Muutokset tarvitsevat onnistuakseen ihmisiä, jotka niitä toteuttavat. Kotihoidon toiminta tapahtuu 
ihmisten kotona, joten muutosta ei voida toteuttaa rakenteellisilla tekijöillä. Muutoksen tulee lähteä 
ihmistä ja olemassa olevasta toimintakulttuurista. Johtajuuden merkitys toimintakulttuurin kuin 
toimintakäytäntöjen muutoksessa on merkittävä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jokainen kotihoidon toimija ottaa vastuu omasta asenteesta ja toiminnasta. Omalla asenteella 
vaikutetaan niin asiakkaiden saamaan palveluun kuin työkavereiden viihtyvyyteen. Jokaisella 
kotihoidon työntekijällä on vastuu omasta työstä. Itsenäisessä työssä on myös paljon valtaa, tätä 
tulee oppia käyttämään oikein. Toiminnan tulee perustua yhteisesti sovittuihin toimintamalleihin, 
sooloilua ei kaivata, kuten Kotkan kehittämispäivässä jo keväällä 2013 todettiin. Samalla kun 
työntekijällä on vastuu omasta työstä, niin tulee olla kunnioitus toisen tekemää työtä kohtaa. 
Jokainen työntekijä on oikeutettu saamaan palautetta työstään, mutta myös velvollinen antamaan 
sitä työnkaverilleen. Jaetaan kiitosta onnistumisesta, sekä kehitetään rakentavasti epäkohtia.  
 
Työtekijöiden osaaminen on tärkeässä roolissa. Työnantaja yhteistyössä esimiesten kanssa 
huolehtivat, että tarvittavaa täydennyskoulutusta on saatavilla ja mahdollistavat työntekijöiden 
osallistumisen koulutukseen. Jokaisella työtekijällä on vastuu omasta osaamisestaan, velvollisuus 
auttaa ja jakaa tietoa, sekä myös vastaanottaa sitä. Kaikilla tulee olla mahdollisuus pyytää apua, ja 
pyynnön kuulijan velvollisuus on vastata siihen.  
 
Osa toimintakulttuurin muutosta on ollut vastuuhoitaja –mallin (KTS kappale 2) toteutuminen 
kotihoidossa. Vastuuhoitajan rooli korostuu tarvelähtöisessä kotihoidossa. Asiakkaiden, omaisten 
ja yhteistyökumppaneiden on yhä tärkeämpää olla tietoinen kuka toimii vastuuhoitajana ja mitä se 
käytännössä tarkoittaa. Vastuuhoitajuus on osa kotihoitoa, ei erillinen tehtävä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miksi toimintakulttuurin / asenteen tulee muuttua 

 asiakkuudet muuttuvat 

 ympärillä muutoksia (yhteiskunta, talous 
jne.) 

 uutta tietoa, tekniikkaa ja toimintamalleja 
saatavilla  

 tarvitaan lisää työhyvinvointia 
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Toimintakulttuurin muutosta on tuettu yhteistilaisuuksilla; kuntakohtaisilla kehittämispäivillä. Nämä 
tilaisuudet ovat toimineet muutoksen käynnistäjä ja vauhdittajana. Kuntakohtaisten 
kehittämispäivien lisäksi osaamisen lisäämiseen on panostettu alueellisten koulutuksien kautta. 
Tilaisuuksista ja osallistujamääristä löytyvät tarkemmat tiedot hankearvioinneista 2013-2015.  
Pelkästään tilaisuuksilla 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toimintakulttuurin muutoksen kuuluu, toiminnan jalkauttaminen tiimeissä 
(kehittämistyöhön osallistuneet toimijat ovat olleet avainasemassa) 
 

 Käy avoimesti läpi uusia asioita tiimipalaverissa 

 laita materiaalit kaikkien nähtäville / saataville 

 järjestä suunnitelupalavereita omassa tiimissäsi (sovitte vastuuhenkilöt, 
aikataulut, arvioinnit) 

 oikaise väärinkäsitykset 

 arvioikaa yhdessä toimintaa ja antakaa palautetta esimiehille / johdolle 

 huolehdi, että perehdytys toimii ja uudet työntekijät ovat myös tietoisia 
kehittämiskohteista 
 
OMA SITOUTUMINEN JA ASENNE RATKAISEE 
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2 Vastuuhoitajuus 
 
Etelä-Kymenlaakson kuntien kotihoidossa on käytössä toimintakykyä edistävä työote (esim. Kotkan 
Sotela 17.10.2012 § 132). Tärkeä osa toimintakykyä edistävän työotteen toteuttamista on toimiva 
vastuuhoitajamalli. Vastuuhoitajuus on 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. Vastuuhoitajuus lisää työn 
sujuvuutta ja vahvistaa laatua yhdenmukaistamalla hoitotyön keinoja. 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.  
 
Henkilökunta on osallistunut vastuuhoitajuuden määrittelyyn aktiivisena toimijana. Käsiteltyjä 
asioita olivat: vastuuhoitajan tehtävät ja niiden suorittaminen, onnistuminen vastuuhoitajana (kuvio 
1), vastuuhoitajuuden kehittäminen, yhteistyö (kuvio 3.1 ja 3.2), vastuuhoitajuuden määrittely eri 
ammattiryhmien välillä (kuvio 2) ja vastuuhoitajan ominaisuudet (kuvio 4) ja arviointi (kuvio 5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 1 Asiat jotka auttavat onnistumaan vastuuhoitajana. 
 

Mikä auttaa onnistumaan vastuuhoitajan tehtävässä: 
 

- ASENNE 
o positiivisuus 
o vuorovaikutus 
o luotettavuus / luottamus 
o avoimuus 

 
- AMMATTITAITO 

o vuorovaikutustaidot 
o erityisosaaminen ja lisäkoulutus 

 
- ASIAKAS JA OMAINEN / LÄHEISET 

o yhteistyö asiakkaan ja omaisten kanssa 
o palaute 
o asiakkaan elämänhistorian tuntemus 

 
- TIIMIN JA YHTEISTYÖTAHOJEN TUKI 

o palaute 
o resurssit, työvälineet 
o toimintamallit 

 
- SITOUTUMINEN 
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2.1  Vastuuhoitajan nimeäminen / valinta  
 
Kaikilla kotihoidon asiakkailla on nimetty vastuuhoitaja, joka vastaa asiakkaan kokonaisvaltaista 
hoitotyöstä yhdessä moniammattilisen työryhmän kanssa.  Vastuuhoitajuus määrittyy asiakkaan 
toimintakyvyn ja palvelutarpeen (Toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi Kotka Sotela 25.1.2012 
§ 13, Kaakon kaksikko MVSote 8.12.2011 § 78) mukaan sekä hoitajien osaamisen / 
vastuualueiden mukaan.  Kaikki ammattiryhmät voivat toimia vastuuhoitajana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 2 Vastuuhoitajuus ammattiryhmittäin 
 
 
Kuvio 2 vastuuhoitajan määräytyminen  
 

Kotiavustaja / Kodinhoitaja 
• Koulutus ja työkokemus huomioiden:  
• Päivittäisiin toimintoihin liittyvä avuntarve (peseytyminen, 

kodinhoidollinen apu, ruoka - ja vaatehuolto (huomioiden 
ravitsemussuunnitelma), vaipat, päivittäiset juoksevat asiat) 

• Ulkoiluttaminen, liikuntasuunnitelman mukainen työskentely 
• Hoidolliset toimet (tukisukkien laitto) 
• Lääkehoito (annosjakelussa olevien lääkkeiden anto, 

lääkehoitosuunnitelman mukainen toiminta) 
Työskentelee toimintakykyä ylläpitävästi, asiakkaan 
omatoimisuutta kannustaen ja asiakkaan hyvinvointia arvioiden. 
Yhteistyö muiden ammattiryhmien kanssa 

Lähihoitaja lisäksi:  
• Lääkehoito (osallistuu seuraaviin: injektiot sc., lääkkeiden jako esim. 

Marevan, insuliinit, lääkkeiden jako /lisäykset /muutokset, lääkityksen 
vaikutusten seuranta, lääkehoitosuunnitelman mukainen toiminta ) 

• Hoidollisen toimet (haavan hoidot, ompeleiden tai hakasten poistot, 
kertakatetroinnit, dialyysipotilaan hoito, VAC) 

• Perushoidollinen osaaminen, kuntouttavan työn toteuttaminen 
• Erilaiset mittaukset (MMSE, RR, VS,) 
 
Asiakkaan kokonaisvaltainen hoito. Jatkuva terveydentilan seuranta ja arviointi.  
Yhteistyö lääkärin ja moniammattillisen tiimin kanssa.  
Antaa tukea, ohjausta ja apua.  

Sairaanhoitaja lisäksi: 
• Asiakkaiden kokonaisvaltainen hoito / sairaanhoidollinen kokonaisvastuu / terveydentilan 

jatkuva arviointi 
• Sairaanhoidolliset toimenpiteet (Injektiot i.m, Iv-tiputukset, lab-kokeet + seuranta, lääkelehden 

ajan tasalla pitäminen, lääkehoidon vaikutusten seuranta ja arviointi, vaativat haavanhoidot, 
VAC, rokotus) 

• Moni sairaat, paljon sairaanhoidollista osaamista vaativat asiakkaat 
• Äkilliset voinnin muutokset (akuutit sairastumiset) 

 
Yhteistyö lääkärin ja tiimin kanssa (auttaen myös muiden ammattiryhmien vastuuhoitajia) 
Toimii myös konsultaatioapuna tiimissä / yli tiimirajojen  
 

Ei insuliineja, 
lääkelaastareita, 
haavanhoitoja, 
katetrointeja, RR 
tai VS mittauksia 
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Vastuuhoitaja määritetään viimeistään kahden viikon kuluttua asiakkuuden alkamisesta. 
Vastuuhoitaja voi vaihtua asiakkuuden aikana. Vastuuhoitajalle nimetään aina korvaava hoitaja. 
Muu henkilöstö toteuttaa hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista hoitoa ja hoivaa.  Kuviossa 2 on 
avattu vastuuhoitajana toimimista ammattiryhmittäin 
 
Vastuuhoitajan määrittelyyn osallistuvat kaikki tiimin jäsenet, mukaan lukien myös sijaiset. Kaikki 
voivat toimia vastuuhoitajina. Sijaisuus ei ole este vastuuhoitajuudelle. Työnjakoa ja 
vastuuhoitajuutta jaettaessa tulee huomioida asiakkaan toimintakyky ja palvelutarve sekä 
kotihoidon työtekijän ammattitaito osana kokonaisuutta. Tämä kokonaisuus määrittää 
vastuuhoitajan asiakkaiden määrän.  
 
Kun vastuuhoitajuus on yhteisesti määritelty, tulee tiimin huomioida tämä myös työjakoa 
suunniteltaessa. Työjako tulee suorittaa siten, että vastuuhoitajan on mahdollista toteuttaa oma 
määriteltyä tehtäväänsä yhdessä asiakkaan ja tämän sidosryhmien kanssa (vastuuhoitaja menee 
mahdollisuuksien mukaan oman asiakkaan luokse).  
 
Kiireellisessä tilanteessa tiedon vastaanottanut hoitaja on velvollinen hoitamaan tilanteen 
sen vaatimalla tavalla ja informoimaan tästä asiakkaan vastuuhoitajaa.  
 
 
2.2 Moniammattillinen yhteistyö / vastuuhoitajan rooli 
 
Vastuuhoitajan ydintehtävänä on koordinoida asiakkaan kokonaishoitoa moniammatillisessa 
yhteistyössä omaisten, läheisten, lääkärin ja muiden sidosryhmien kanssa (Kuvio 3.1 ja 3.2 
Yhteistyö). Muu henkilöstö toteuttaa hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista hoitoa ja hoivaa. 
Vastuuhoitajalla on vastuu siitä, että asiakkaan asiat hoituvat. Vastuuhoitaja huolehtii riittävällä 
tiedottamisella (suullinen ja kirjallinen) tiimiä asiakkaana asioista, ettei asiakkaan tarvitse selvittää 
niitä kaikille erikseen.  Vastuuhoitaja koordinoi yhteistyötä ja pitää aktiivisesti yhteyttä asiakkaan 
omaisiin ja läheisiin. Hän huolehtii myös säännöllisen arvioinnin toteutumisesta yhteisesti sovittujen 
toimintakykymittareiden avulla ja toteuttaa voimavaroja tukevaa toimintaa. Vastuuhoitaja vastaa 
asiakkaan tarpeenmukaisesta ja laadukkaasta hoivasta ja hoidosta. Vastuuhoitajan tulee huolehtia 
siitä, että hän käy asiakkaan luona riittävän usein havaitakseen muuttuneen toimintakyvyn ja 
palveluntarpeen. Tämä huomioidaan myös tiimin toiminnassa työnjakoa tehdessä. 
 
Kiireellisessä tilanteessa (esim. palveluiden keskeytykset ja lääkkeiden annosjakelu) tiedon 
vastaanottanut hoitaja on velvollinen hoitamaan tilanteen sen vaatimalla tavalla ja informoimaan 
tästä asiakkaan vastuuhoitajaa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 3.1 Yhteistyö 

Yhteistyö on jaoteltu kolmeen osa-alueeseen 

 yhteistyön omaisten ja läheisten kanssa 

 yhteistyön tiimin kanssa 

 yhteistyön yhteistyökumppaneiden kanssa 
 

ASIAKAS ON AINA KESKIÖSSÄ 



 

  16.10.2015 
    

9 
 

 

Yhteistyö tiimin kanssa 

-vastuuhoitajuudesta sopiminen  

- tiedottaminen, raportointi 

-tilanteiden purku 

- hopasu ja siihen liittyvät asiat 

- yhteistyöstä sopiminen 

-tietojen ajantasalla pitäminen 
(suullinen sekä kirjallinen) 

- asioiden yhdessä pohtiminen 

-tiimipalaverit 

- lääkäriyhteistyö 

- muu moniammatillinen yhteistyö 

VASTUUNKANTO 

Yhteistyö yhteistyökumppaneiden 
kanssa 

- tiedottaminen molemminpuolin (yhteinen 
sopimus) 

- asioista sopiminen, huomioiden asiakkaan 
tasainen viikko-ohjelma 

(moniammatillisesti) 

- palvelun suunnittelu / asioiden 
järjestäminen (huomioiden asiakkaan 

hopasu) 

Yhteistyö  

omaisten ja läheisten 
kanssa 

- kartoituskäynti 

- säännöllinen yhteydenpito 
asiakkaan asioista, yhteistyön 
sopiminen. SOVITAAN MITÄ 

TARKOITTAA! 

- omaisten tukeminen, ohjaus ja 
neuvonta 

-molemmin puolinen yhteydenpito 
(puhelin) 

-muutoksista ilmoittaminen 

- hopasu / päivitys 

 

Asiakas 
on 

keskiöss
ä 

Kuvio 3.2 Yhteistyö  
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2.3 Vastuuhoitajan tehtävät (toimintakykyä edistävän työotteen mukaisesti) 
 
 
Vastuuhoitajan tehtävät: 
 
 

 Arvioi toimintakykyä ja palveluntarvetta ja kirjaa tulokset hoitotyön tavoitteiksi ja keinoiksi 
hoitosuunnitelmaan. (Ikäihmisten toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi – toimintamalli, 
mittarit: RAVA, GDS-15, Audit-C, MMSE, Fyysisen toimintakyvyn testit).  

 Toimintakykyä tukevien auttamiskeinojen käyttöönottamiseksi konsultoi tarvittaessa 
moniammatillisen työryhmän jäseniä, jotka määräytyvät asiakkaan tarpeiden mukaan (esim. 
fysioterapeutti, muistihoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, päihdeyhdyshenkilö, lääkäri).  

 Laatii hoito- ja palvelusuunnitelman yhdessä asiakkaan ja läheisten kanssa huomioiden 
asiakkaan voimavarat ja toimintakyvyn. 

 Työvuorossa ollessaan käy omien asiakkaiden luona (voi myös soittaa tarvittaessa) 

 Hallitsee / huomioi asiakkaan arjen kulun (arjen hallinta) 

 Huomioi asiakkaan muuttuneen toimintakyvyn ja reagoi muutoksiin nopeasti. Palvelut 
muokkautuvat asiakkaan toimintakyvyn mukaan ( lisääminen / vähentäminen)  

 Käyttää tarvittaessa äkillisen yleistilan lasku - toimintamallia 

 Päivittää hoito- ja palvelusuunnitelman (väliarviointi) aina toimintakyvyn muuttuessa (kts. 
yhteinen toimintakyvyn ja palveluntarpeen arviointi toimintamalli)  

 Hopasun ja RAVAn uudelleen arviointi vähintään kolmen kuukauden välein.  

 Lääkehoidossa lääkehuollon koulutuksen käynyt vastuuhoitaja huolehtii asiakkaansa 
lääkehuollosta (huomioiden jatkuva arviointi) ja lääkelistan ajan tasaisuudesta (Efficaan 
merkintöjen teko-oikeudet kuntakohtaisia) ja konsultoi/tiedottaa sairaanhoitajaa/lääkäriä 
tarvittaessa asiakkaansa lääke- ja sairaanhoidollisissa erityiskysymyksissä.  Vastuuhoitaja 
noudattaa kotihoidon lääkehoitosuunnitelmaa.  

 Huomioi hoito- ja palvelusuunnitelmaa laatiessa asiakkaan ravitsemuksen, noudattaen 
ravitsemussuunnitelman mukaista toimintaa. 

 Huolehtii asiakkaan tutkimus- ja lääkäriajoista tai lääkärikonsultaatiosta sekä huolehtii 
jatkotoimenpiteistä.  

 Laatii asiakkaalle liikuntasuunnitelman sekä ulkoilusuunnitelman osana hoito- ja 
palvelusuunnitelmaa, seuraa ja arvioi sen / niiden toteutumista ja vaikutuksia.  

 Vastuuhoitajan tulee olla tietoinen kaikista asiakkaan käytössä olevista palveluista ja 
palveluiden tuottajista sekä vastaa tiedon kulusta eri toimijoiden välillä. (koordinaatio) 

 Tarkistaa asiakkaan erilaisten tukien ajantasaisuuden ja avustaa tarvittaessa niiden 
hakemisessa. 

 Toimii yhteistyössä asiakkaan ja läheisten kanssa ja huolehtii, että he tietävät kuka on 
vastuuhoitaja ja mikä on vastuuhoitajan rooli asiakkaan hoivassa ja hoidossa. 

 Huolehtii asiakkaasta ja omaisista kokonaisvaltaisesti, huomioiden myös omaisen / 
puolisohoivaa antavan jaksamine. Tässä apuna vastuuhoitajalla on COPE mittari. 

 Konsultoi tarvittaessa palveluohjaajaa/sosiaalityöntekijää riittävän ajoissa asiakkaan 
sosiaalisen tai taloudellisen tilanteen selvittämisessä. 

 Huolehtii palvelusuhteen päättämisestä (huom. laskutus) ja kirjaa loppuarvioinnin. 
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Kuvio 4 Hyvän vastuuhoitajan ominaisuudet 
 
 
 
2.4. Vastuuhoitajuuden arviointi  
 
 
Vastuuhoitajuus vaatii asiakkaan, omaisen, tiimin, yhteistyökumppaneiden ja vastuuhoitajan 
saumatonta yhteistyötä. Onnistunut vastuuhoitaja suhde vaatii ammatillisuutta sekä vastuunottoa 
omasta toiminnasta. Se perustuu molemmin puoliseen luottamukseen, kaikki eri jäsenet luottavat 
toisiinsa ja toimivat sovittujen ”pelisääntöjen” mukaisesti. Vastuuhoitajuutta voidaan arvioida monin 
tavoin (kuvio 5). Arviointia suoritetaan vastuuhoitajan omasta toimesta, asiakkaan ja 
yhteistyökumppaneiden kanssa sekä opiskelijoiden arvioimana. Hyvin toteutunut vastuuhoitajuus 
luo laadukkaan pohjan asiakastyön onnistumiselle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 5 Vastuuhoitajuuden arviointi 
 
 

Miten vastuuhoitajuutta arvioidaan: 
- Asiakkaiden / omaisten tyytyväisyydellä (palautekysely 1 x vuodessa) 
- Tiimin/ tiimien palautekeskustelulla 
- Itsearviointi 

o keskustelu asiakkaan kanssa 
o oma pohdinta  
o palaute yhteistyötahoilta 
o kehityskeskustelu 

- Kysytään asiakkaan / omaisten mielipidettä arjessa ”mitenkäs me ollaan 
pärjätty?” 

- Hopasun tarkistustilanteessa 
- Opiskelijoiden antamat arvioinnit  

Hyvä vastuuhoitaja: 
- omaa hyvät vuorovaikutustaidot (kuuntelee ja kuulee asiakasta, omaisia ja 

yhteistyötahoja) 
- on kiinnostunut ja kantaa vastuun sovituista asioista niin asiakkaan, omaisten 

kuin yhteistyötahojen näkökulmasta 
- on ammattitaitoinen sekä 

o organisointitaitoinen 
o halliten asiakkaan kokonaishoidon 

- on motivoitunut 
- halukas ylläpitämään omaa ammattitaitoaan 
- on luotettava ja luova 
- EDUSTAA TOIMINNALLAAN POSITIIVISESTI KOKO KOTIHOITOA 
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2.5 Vastuuhoitajuuteen liittyviä materiaaleja Innokylässä 
 
 
Vastuuhoitajamalli 
https://www.innokyla.fi/web/malli1635786  
 
Liikuntasuunnitelma 
https://www.innokyla.fi/web/malli1635710  
 
Asiakaspalaute 
https://www.innokyla.fi/web/malli918445  
 
  
 
3 Aikakriittiset tehtävät 
 
 
Väestön ikääntymisestä johtuen huoltosuhteen muutos näkyy vahvasti kotihoidossa. Kotihoidon 
tuottavuutta mitataan tyypillisesti tuntihintana, jolloin kotihoidon tuottavuus on riippuvainen 
asiakkaiden luona vietetystä ajasta. Kotihoidon kustannuksista suurin osa tulee työvoimakuluista, 
eivätkä kiinteät kustannukset juurikaan kasva vaikka kotihoidon käyntimääriä lisättäisiin. (Groop 
2013) 
 
Kotihoidon toiminta painottuu tehtyjen havaintojen mukaan aamuihin, jolloin kotihoidon 
ruuhkahuippu esiintyy usein aamutuntien 7 -10 välillä.  Ruuhkahuippu määrittelee myös koetun 
resurssien tarpeen. Välittömästä asiakastyöstä suurin osa painottuu kyseiseen ajankohtaan. 
Toimintakulttuurissa piilee ns. tehokkuussyndrooma, joka ohjaa kotihoidon toimintaa ja aiheuttaa 
epätasaista palvelutuotantoa. (Groop 2013) FCG (2013) Kotkalle suorittamassa 
työajanseurannassa huomioitiin myös työvuorojen ruuhkahuiput.  
 
Työt jaetaan tasaisesti koko työvuoron ajalle. Tällöin kotihoidon kysyntä kohdistuu asiakastarpeen 
määrittelemällä tavalla. Ensimmäiseksi keskityttiin aamuruuhkaan. Aamutuntien 7-10 välillä 
hoidetaan ns. aikakriittiset käynnit, muut käynnit suunnitella työvuoron ajalle tasaisesti. Asiakkaan 
saama palvelu paranee ja henkilökunnan työt jakautuvat tasaisemmin työvuoron ajalle, jolloin 
työnkuormittavuus vähenee. Aikakriittisten tehtävien purku ja määrittely liittyvät tiiviisti 
vastuuhoitajuuteen ja toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointiin. Arvioinnin tulee olla jatkuvaa ja 
siihen pitää kiinnittää aina huomioita, kun tulee uusia asiakkaita / asiakkaiden toimintakyky ja sitä 
kautta palveluntarve muuttuvat.  
 
Kotihoidon tehtävät voivat aiheuttaa samalla tavoin ruuhkahuippuja myös muihin ajankohtiin, kuin 
aamuun. Useat aikakriittiset tehtävät ovat samoja myös ilta-aikana. Ajattelemisen arvoinen on 
myös huomio, että jos asiakkaalla on alle 10 tuntia palvelua kuukauden aikana, niin voiko palvelu 
olla aikaan sidottua toimintaa? 
 
 
 
Aikakriittiseksi määritellyt käynnit ovat mm. seuraavat:  
 

1. Asiakkaat, kenellä on lääketieteellinen peruste saada käynti aamutunteina esim.  

 Lääkitykset, jotka vaativat tarkkaa annosväliä eikä tätä voida siirtää muuhun 
ajankohtaan tai muuta erityistä syytä ottaa lääke tiettyyn kellonaikaan (Yhteistyö 
sairaanhoitaja / lääkäri) 

https://www.innokyla.fi/web/malli1635786
https://www.innokyla.fi/web/malli1635710
https://www.innokyla.fi/web/malli918445
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 Diabeetikot, ketkä tarvitsevat apua ruokailussa + lääkkeet, eivätkä niistä selviydy 
ilman kotihoidon apua (huomioituna kokonaisuus) 

 Säännöllistä katetrointia tarvitsevat asiakkaat 

 Dialyysiasiakkaat (Kotihoitoon siirtyvien dialyysiasiakkaiden dialyysin aloitus 
toivotaan muuhun ajankohtaan kuin 7-10 välille, aamutunnit vain erityisin 
perusteluin, yhteistyötä lisättävä dialyysiyksikön kanssa) 

 Tukisiteiden laitot (yksilöllisesti ja perustellusti, huomioiden että tukisiteet voidaan 
laittaa myös 20min jalkojen ylhäällä pidon jälkeen) 

 
2. Verinäytteet, joihin joutuu olemaan ravinnotta (ja asiakas ei voi itsenäisesti käydä 

laboratoriossa) 
 

3. Hygienia 

 Asiakkaat, joilla on käytössä vaipat ja eivät itsenäisesti saa niitä vaihdettua (pesut, 
vaipan vaihdot) Huomioiden käyntien väli ja ettei yötauko jää liian pitkäksi 
(aamukäynnin & iltakäynnin ajankohdat) 

 
4. Asiakkaan vuorokausirytmin ylläpito, esim. muistisairaat, mielenterveysasiakkaat (tarve 

arvioidaan aina yksilöllisesti) 
 

5. Haavanhoidot, jotka joudutaan tekemään esim. perustellusti aamusta, kun asiakas tarvitsee 
tukisiteet 

 
6. Päivätoimintaan valmistaminen (Kuka sanelee kotihoidon toimintaa, päiväkeskuksen 

työntekijät, kuljetus?? Pysytäänkö jatkossa järjestämään toisin) 
 
 

 
Lyhyet käyntilistat mahdollistavat ei - aikakriittisten tehtävien hoidon ruuhka aikoina. Tämän vuoksi 
aikakriittisten käyntien purkamisessa tulee kiinnittää huomiota myös työnjakoon.  
 
 
 
4 Välittömän työajan lisääminen 
 
 
Kotihoidon asiakastyö tulisi tapahtua mahdollisimman pitkälti asiakkaiden luona (välitön 
asiakastyö), toimistolla tehtyä asiakkaisiin kohdistuvaa työt tulisi vähentää (välillinen asiakastyö) 
 
Groopin (2012) mukaan julkisella sektorilla voidaan tavoitteena pitää 60% välitöntä työaikaa (n. 4,5 
h asiakkaan luona vietettyä aikaa), jolloin vielä jäisi riittävästi aikaa toimistotöihin (n. 2 h) ja 
matkoihin (n. 1 h) 
 
Välittömän asiakastyön lisääminen vaatii kotihoidon toimintakulttuurin muutosta. Asiakkaan hoito- 
ja palvelusuunnitelma määrittää asiakkaan luona käytetyn työajan. Hoito- ja palvelusuunnitelman 
määrittelee asiakkaan toimintakyky ja palveluntarve. Tavoitteena ei ole pidentää käyntejä (ilman 
syytä) vaan lisätä niiden tavoitteellisuutta. Hoito- ja palvelusuunnitelman tulee korostaa 
tavoitteellisuutta ja yksiköllisesti asiakkaaseen ja hänen toimintakykyyn vaikuttavia asioita. 
 
Välittömän asiakastyön lisäämistä voidaan toteutetaan seuraavasti  
Siirretään kaikki mahdollinen toimistolla tapahtuva asiakkaaseen liittyvä työ asiakkaan luokse 
(välittömän työn lisääminen pienentää välillistä työtä). Näin saadaan myös asiakkaan ääni mukaan 
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prosessiin, jolloin asiakkaan oma osallisuus ja vaikutusmahdollisuus asioihin kasvavat 
merkittävästi.  
 

1. Kirjaaminen tapahtuu mahdollisuuksien mukaan asiakkaan kotona 

 Vaatii välineet ja taitoa. Välineet ja koulutuksen huolehtii työnantaja, taidoista kantaa 
vastuu työntekijä  

 Päivittäinen kirjaaminen / tilastoinnit asiakkaan luona, yhdessä hänen kanssaan 

 Asiakasta koskevat soitot, ajanvaraukset ym. hoidetaan asiakkaan luona ja 
kirjaaminen samalla tietojärjestelmään 

 Pitkille käynneille (yli 30min) voidaan ottaa myös tietokone mukaan, esim. dialyysin 
yhteydessä tai pitkän tiputus ajanvaativat antibiootin jättävät hyvin aikaa 
asiakaslähtöiseen kirjaamiseen / hoito - ja palvelusuunnitelman päivittämiseen 
 

2. Vastuuhoitajuuden toteutuminen kotona (hoito- ja palvelusuunnitelman mukainen) 

 Testit, arviointi, ulkoilu, liikuntasuunnitelman toteuttaminen 

 Asiakkaan elämänkaareen tutustuminen, sitä kautta myös voimavarojen 
kartoittaminen ja hyödyntäminen laajemmin 
 

3. Toimintakykyä edistävä toiminta - ”Yhdessä tekeminen hoito- ja palvelusuunnitelman 
mukaan”  

 Asiakas mukaan kaikkeen toimintaa mitä kotihoidon työntekijä kotona tekee 

 Asiakas käynnin aikana hoitajan läsnäolo on tärkeää. Kuunnellaan ja kuullaan mitä 
asiakkaalla on sanottavaa. 

 Aktiivinen liikuntasuunnitelman käyttö osa toimintakykyä edistävää toimintaa 
 

 
 

Työnjaossa huomioidaan asiakkaan vaativa työn määrä. Töitä ei ole tarkoituksenmukaista jakaa 
tasan asiakasmäärän suhteen, vaan arvioidaan tarkasti asiakkaan luona käytettävä aika. 
Välittömän asiakastyön lisääminen tarkoittaa täysiä käyntilistoja, jolloin työt suunnitellaan 
välittömän asiakastyömäärän mukaisesti, ei hoitajamäärän mukaisesti.  
 
 
 
 
5 Työvuorosuunnittelun kehittäminen 
 
 
Työvuorosuunnittelua tulee kehittää vastaamaan tämän ajankohdan haasteita. Työaikalaki sekä 
työehtosopimus sääntelevät mm. jaksotyössä toimivan hoitohenkilökunnan 
työvuorojen minimi ja maksimi pituudet sekä sallitut työajat. Valtaosa kotihoidon henkilökunnasta 
tekee 100 % työaikaa ja heidän työaikajaksolle tulee järjestää riittävästi työtunteja. Yhdessä nämä 
tekijät rajoittavat kotihoidon kykyä muokata kapasiteettiaan kysynnän vaihtelun mukaan. Aamun 
ruuhkahuipun aikana tarvitaan hetkellisesti paljon työvoimakapasiteettia. Tämä voi nostaa koko 
vuoron kapasiteetin tarvetta mikä voi johtaa ylikapasiteettiin iltapäivästä. Tämä puolestaan laskee 
välittömän työajan osuutta heikentäen tuottavuutta. (Groop 2012) 
 
Kotkan kotihoidon työajan seurannan loppuraportissa (FCG 2013) huomioitiin myös 
työvuorosuunnittelun kehittäminen. Loppuraportin mukaan työvuoroja tulee laatia 
asiakaslähtöisemmin. Asiakkaiden palvelutarpeen läpikäynnin jälkeen on pohdittava työvuorojen 
alkamisajat ja kohdennettava resurssit sinne, missä tarve on suurin.  
Työvuorosuunnittelun kehittäminen voidaan nähdä työhyvinvointia lisäävänä tekijänä.  
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Työvuorosuunnitellun kehittämisen esimerkkejä.  
 

1. Työnajan suunnittelu / porrastaminen 

 Lyhennykset ajoittuvat usein samaan aikaa, lyhennyksien paikka tulee tarkentaa tai 
luopua niistä kokonaan. Tällöin jokaisen työpäivä mitta on 7h 39 min (vaikka 
lyhennyksistä luovuttaisi, voidaan työvuorot porrastaa)  

 Porrastettu työvuoroon tulo, varsinkin iltavuorossa. Aamun porrastukset (varsinkin 
työvuoroon tulon myöhentäminen) aiheuttavat useasti vaan aamuruuhkan 
lisääntymistä, kuitenkin porrastuksien tehtävä on tukea työntekijöiden hyvinvointia ja 
asiakkaiden saamaa palvelun laatua.  

 Autonominen työvuorosuunnittelu (miten huomioidaan asiakas? listavastaavan 
merkitys korostuu). Autonominen työvuorosuunnittelu lisää vaikutusmahdollisuuksia 
omaan työhönsä) 

 Tiimien / alueiden yhteistyö työvuorosuunnittelussa, keskustellaan haasteista ja 
kehittämisestä yhdessä. Työyhteisön sopeutuminen erilaisiin työaikoihin, 
muutoksessa tukeminen 

 
2. Työmäärän vaikuttaminen työvuorosuunnitteluun 

 Asiakastarve määrittää henkilöstötarpeen 

 Resurssien jako suhteessa asiakasmäärään (esim. resurssitiimi / resurssipooli) 
 

3. Johtaminen 

 Esimies johtaa toimintaa tiedolla (päivittäinen resurssi, päivittäinen työn organisointi) 

 Työvuorosuunnittelun koordinointi yhteistyössä listantekijän ja tiimivastaavan kanssa 

 Yhteiset pelisäännöt / toimintamallit 
 
 
 
 
 
6 Työnjakomallit  
 
 
Tavoitteena tarveperusteinen kotihoito, jossa resurssit jaetaan asiakkaiden tarpeen mukaan.  
 
Tekniikan korostaminen / resurssitiimin mallisen työnjaon korostaminen (kts. resurssitiimin 
ohjeistukset & raportit 2014) 
 
 
https://www.innokyla.fi/web/malli1924707  
 
 
 
7 Yhteistyö kotihoidon toimijoiden kesken  
 
Työn luonne muuttuu jatkuvasti teknologisen kehityksen myötä. Tekniikka kuuluu osaksi myös 
kotihoidon toimintaa. Tiimin jäsenenä onnistuminen vaatii erityisesti yhteistyökykyä. Työtä voidaan 
harvoin ohjeistaa tarkasti, huomioiden asiakkaiden yksilöllisyys ja kotona olevat olosuhteet. Tämä 
merkitsee entistä suurempaa haastetta luovuudelle ja itsenäiselle päätöksenteolle. ( Viitala 2003, 
47)  
 
Kotihoidossa on kysymys yhteistyöstä ja työn tekemiseen haetaan keinoja ja näkökulmia 
yhdistämällä eri ammattilaisten tieto-taito sekä osaaminen. Moniammatillisessa työskentelyssä 

https://www.innokyla.fi/web/malli1924707
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toimitaan asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti sekä kokonaisvaltaisesti. Tarkoituksena on, että 
jokaisen ammattiryhmän edustaja toimii asiantuntijana, jakaa tietoa ja hyödyntää toisten 
asiantuntijoiden jakamaa tietoa ottaen yhdessä vastuun asiakkaan toimintakyvyn 
edistämiseksi. Tavoitteena on yhdistää eri näkökulmia ja saada ne kommunikoimaan 
keskenään. Jokaisen kotihoidon edustajan tunnettava työtä ohjaavat toimintamallit ja vastuut. 
Sujuva yhteistyö vaatii erilaisten hoitopolkujen ymmärtämistä ja eri ammattilaisten osaamisen 
hyödyntämistä.  
 
Toimivan yhteistyön perustana on hyvä kirjaaminen, tiedottaminen ja säännöllinen yhteydenpito 
yhteistyötahoihin ja läheisiin. Hoito- ja palvelusuunnitelmaan määritellään kunkin hoitavan tahon 
vastuualue. Kaikkien osapuolten täytyy olla tietoisia, ketkä asiakasta kokonaisuudessa hoitavat. 
Toiminnassa tulee huomioida asiakkaan tietosuoja.  Asiakkaalle kohdennetaan palveluja, mutta 
häneltä odotetaan myös panostusta ja osallistumista – tämä on myös kaikkien toimijoiden 
huomioitava jokapäiväisessä työskentelyssä.  
 
Moniammatillisen yhteistyön sujuvuus edellyttää panostusta ryhmän sisäiseen 
kommunikaatioon ja ryhmätyön koordinointiin. (Kaakon SOTE-INTO 2012 - Toimintakykyä edistävä 
työote). Yhteistyötä tukevia asioita ovat avoin vuorovaikutus, hyvä tiedonkulku ja yhteishenki, jolloin 
toimivat samojen pelisääntöjen mukaan tukien toisiaan yli aluerajojen. Näin asiakkaan saama 
palvelu myös paranee ja on tasalaatuista. Toimintakulttuuriin muutos vaatii myös henkilökunnan 
asennemuutoksen, halu toimia yhteisen mallin mukaisesti.  
 

1. Yhteistyö suhteessa asiakkaisiin (Katso myös vastuuhoitaja – toimintamalli, Kotihoidon 
toimintakykyä edistävä työote) 

 

 Vastuuhoitaja- mallin korostaminen (määrittelee vastuuhoitajan roolin) 

 Määritetään yhdessä tarpeet ja jaetaan käynnit vastaamaan asiakkaan tarpeita ja 
henkilöstön osaamista.  

 Suunnitelmallisuus: ennakoidaan toimintaa (huomioidaan toiminnanmuutokset jo 
edellisinä päivinä – asiakkaan saama palvelu pysyy samana kun resurssit 
kohdennetaan aina tilanteen muuttuessa tasaisesti koko kotihoidon alueella) 

 Tiedonkulku (ATK tiedot ja taidot, tietokoneen käyttö myös asiakkaan kotona) 

 Avoin vuorovaikutus 
 

 Frank Martelan (2012) väitöskirjan mukaan vanhustenhuollossa ratkaisevaa on 
resurssien sijasta kohtaamisen tapa. Asiakkaan kokemus omasta ihmisarvosta 
rakentuu vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Asiakkaiden ja työntekijöiden 
välinen voi muotoutua hoivayhteys, jos he ovat toisilleen emotionaalisesti läsnä. 
Tämä parantaa asiakkaiden ja työntekijöiden hyvinvointia. Ikääntyneelle kotihoidon 
asiakkaalle työntekijä voi olla ainoa sosiaalinen konktakti. Siksi on tärkeää kohdata 
asiakas yksilönä, ei hoitotoimenpiteenä. Mitä paremmin työntekijät tiedostavat 
vuorovaikutuksen merkityksen ja oman roolinsa siinä, sitä helpompi hänen on luoda 
asiakkaaseen hoivayhteys. Käytössä tämä muodostuu pitkältä sanattoman 
viestinnän kautta. Työntekijä tarvitsee tilanneherkkyyttä ja kyky tarttua asiakkaan 
välittämiin signaaleihin. Pienillä asioilla, kuten katsekontaktilla voi vaikuttaa. Ja 
kuten muussakin toiminnassa: ASENNE RATKAISEE! Työntekijän pitää lähteä 
asiakkaan kohtaamiseen rehellisellä, välittävällä ja positiivisella asenteella. jos hän 
ei kykene välittämänä aidosti, ei hoivayhteyttä muodostu.  Myös johtamisessa tulisi 
kiinnittää huomiota kotihoidon työntekijöiden myönteisen vuorovaikutuskyvyn 
tukemiseen. 
 

2. Kotihoidon sisäinen yhteistyö (yleisesti) 
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 Osaamisen kartoittaminen, tiedottaminen. Osaamisen hyödyntäminen laaja-
alaisesti. Sisäinen koulutus, jaetaan osaamista ja otetaan sitä vastaan.  

 Vastuualueet, tiedetään kuka vastaa toisessa tiimissä samasta asiasta – voidaan 
tehdä yhteistyötä tarvittaessa 

 Eri alueiden välinen yhteistyö – tiedon jakaminen, pyydetään ja annetaan apua,  

 Työnkierto (saadaan hyvät toimintatavat ja käytännöt näkyviksi) 

 Resurssien jako (resurssitiimi / resurssipooli) 

 Yhteisiä osastotunteja, iltapäiviä ja sisäisiä koulutustapahtumia.  
 

3. Työnohjaus 

 Työnohjauksen lisääminen kotihoidossa 
 

4. Sähköisen tiedon siirron tehostaminen 

 Effican / toiminnanohjauksen tehokas käyttö ( ATK tiedot ja taidot) 

 Sähköpostijakelut 

 Kuntien erilaiset tietovarastot 
 
 
Yhteistyö kotihoidon toimijoiden kanssa sivuaa myös työnjakomalleja. Kotihoidon käytössä olevat 
resurssit tulee kohdentaa tasapuolisesti ja oikein. Resurssien kohdentamisessa huomioidaan 
muutokset toiminnassa, niin resurssivajeet kuin ajat, jolloin resurssia on käytössä yli 
asiakastarpeen. Yhteistyön tulee perustua keskinäiseen luottamukseen ja avoimeen 
keskustelevaan ilmapiiriin. Yhteistyön tulee toimia kaikkien kotihoidon työntekijöiden välillä ja se 
perustuu yhteisesti sovittuun malliin.  
 
 
 
 
8 Tiedolla johtaminen 
 
Kotihoidon lähiesimiehen tulee ottaa jokaisessa kohtaamisessa puheeksi eri toimintamallit ja 
sovitut käytännöt. Lähiesimiehen tehtävänä on motivointi, muistuttelu, tilanteen seuranta ja 
tarvittaessa suunnan näyttäminen. Toimintamallit ja sovitut käytännöt ovat osa kotihoidon 
toimintaa, henkilökunta toteuttaa ja lähiesimies arvioi ja seuraa. Esimiehen tärkeä tehtävä on myös 
palautteen anto, palautettu tulee antaa hyvästä työstä sekä kehittämiskohteista.  
 
Tiedolla johtamisen tärkeänä välineenä ovat erilaiset mitattavat kotihoidon toiminnat. Sanonta ” 
mitä et voi mitata, sitä et voi johtaa” on paikkaansa pitävä. Hoitotyö yleensä ei ole helposti mittava 
alue, mutta esimiesten käytössä on lukuisia eri malleja, joita käyttäen toimintaa saadaan myös 
mitattavaa muotoon.  
 
Tiedolla johtaminen linkitetään kotihoidon tuloskorttiin.  
  
 
Toimintamallit / Sovitut käytännöt ja niiden mittaaminen ( jatkotyöstämistä tarvitaan) 
 
 
Asiakaspalaute 

- antaa tietoa toiminnan tasosta sekä sen kehittämistarpeista 
- kts. asiakaspalaute materiaali 
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Asiakasrakenne 

- seurataan säännöllistä kotihoitoa saavien asiakkaiden jakautumista tuotteittain: miten 
painottuu alueittain / tiimeittäin, 0-4 h  /  4-10 h  /  10-20 h  /  20-30 h  /  yli 30 h  
kuukaudessa 

- tilapäisten ja säännöllisten asiakaskäyntien suhde 
- tiimien resurssit suhteessa asiakasmäärään, voidaan toteuttaa laskennallisesti 
- toimintakyky suhteessa palvelun määrään (miten mitataan?) 
- kotihoidon kriteerien toteutuminen (RAVA tarkistus) 
- Toiminnanohjaus tuottaa tietoa suunnittelusta / resurssien tarpeesta suhteessa 

asiakkuuksiin. 
 
HaiPro – vaara- ja haittatapahtuminen raportointijärjestelmä 

- HaiProt käsitellään yhteisesti tiimipalavereissa ( prossien näkökulma) 
- HaiProsta saa tuotettua raportit haluamallaan aikavälillä (mahdollisuus myös vertailuun ja 

ristiintaulukointiin) 
 
Henkilöstöraportit 

- henkilöstöön liittyvien asioiden seuranta  
- esim. sairauspoissaolojen seurantaan  
- lyhytaikaisten sijaisten käytön seuranta (tavoite taso on 0) 

 
Hoitoon pääsy / hoitotakuu 

- vanhuspalvelulaissa velvoitteita tuottaa seurantatietoa. Käytetään yhteydenotto ja 
palvelupyyntöä ensikontaktien (puheluiden) kirjaamiseen. Palveluohjauksen kehittäminen 
 

Hoito- ja palvelusuunnitelma 
- seuranta yhteistyössä palveluohjaajan kanssa 
- aina yhteydenottojen pohjalta  
- Hoito- ja palvelusuunnitelman seuranta suhteessa asiakkaan toteutuneeseen palveluun. 
- Hoito- ja palvelusuunnitelman täsmääminen viikko-ohjelmaan 
- miten varmistetaan, että jokaisella asiakkaalla on päivitetty HOPASU? 

 
Hyvinvointiedistävä toiminta 

- hyvinvointia edistävien kotikäyntien osallistujamäärä 
- ryhmätapaamisen, osallistujamäärät (kuinka suuri osa ikäluokasta on tavoitettu) 
- jalkautuvan palveluohjauksen toteutuminen (määrät) 

 
Lääkehoito / lääkehoitosuunnitelman seuranta 

- lääkehoidon tentit suorittaneet, seuranta 
 

Sijaisten käytön seuranta  
- sijaisten käytön arviointi, kustannukset 
- ulkopuolisten sijaisten käytön vaikutukset muun henkilökunnan välittömään työaikaan ( 

huom. esim. perehdytys) 
 
Teknologia 

- Pieni piiri ( Hamina, Kotka) 
- Toiminnanohjaus (Kaikki kunnat) 
- Teknologia tukipalveluissa (Hamina) 

 
Talousseuranta 

- Talousraportointi ohjelmat  
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Toimintakyvyn arviointi ja edistäminen (Toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi, toimintakykyä 
edistävä työote) 

- arviointi tapahtuu tiimipalavereissa ja kehityskeskusteluissa sekä yhteistyössä 
palveluohjaajan kanssa 

- kaikille kotihoidon arvioon tuleville asiakkaille tehdään sovitun sisällön mukainen kirjaus sen 
hetkisestä tilanteesta ja jatkosuunnitelmista.  

- käyntejä voi seurata hakemalla listauksen palvelutarpeenarviointi käynneistä? 
- seurataan että kaikilla asiakkailla sovitut mittarit ja testit tehty ja päivitetty.  

 
Vastuuhoitaja - malli 

- varmistetaan, että kaikilla asiakkailla on vastuuhoitaja.  
- tuetaan kaikissa tilanteissa ja tapauksissa omaisyhteistyötä 

 
Varhaisen tuen malli 

- seurataan sairauspoissaoloja  
o keskustelut työntekijän kanssa tavaten ja puhelimitse, soitetaan sairauspoissaolon 

aikana työntekijälle kotiin, pyrin pitämään yhteyttä säännöllisesti 
- työterveyden kanssa aktiivista yhteydenpitoa, kolmikantaneuvotteluja, työnkiertoja 

terveydellisistä syistä 
- varhaisen tuen mallin mukaisesta toiminnasta pidetään kirjaa ja raportoidaan numeerisesti 

 
Vastuualueiden seuranta 

- miten arvioidaan?  
 
Välittömän työajan lisääminen / toteutuneen palveluajan seuranta suhteessa suunniteltuihin 
tunteihin 

- toteutuneet kotikäyntiajat efficasta / toiminnanohjaus järjestelmästä 
- tiimipalaverit, kehityskeskustelut, kokema 
- palveluajan seuranta asiakkaittain esim. 5 tunnin marginaalilla, +/-  saadaan 

kotihoitosovelluksesta listaukset, ”palvelumäärälista” (palveluohjaajat) 
- ensisijainen kirjaamisvelvoite on hyvä asiakastietojen kirjaaminen, toissijainen välillisen 

työajan kirjaaminen 
- kerran vuodessa ja tarvittaessa on otettu toteutuneet palveluajat  

 
Äkillisen yleistilan laskumalli 

- raportointi järjestelmä, kuukausikoonti  
- ohjelmasta saa eritasoisia raportteja 
- tiimipalavereissa ja kehityskeskusteluissa seuranta 

 
Riskienhallinta järjestelmä 

- Kuntakohtaiset ohjelma 
-  

Sovitut käytännöt / seurataan toteutuuko ja millä prosentilla 
 

- Tiimipalaverit 
o toteutuvat säännöllisesti 
o tiimien tilanne 
o vertaistuki 

- Kuukausikokoukset 
- KOKEMAT tai muut kehittämispäivät 

o yhdessä suunnittelua ja tilanteen kartoitusta 
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- Kehityskeskustelut 
 

- Tiimisopimus (teko, seuranta, päivitys) 
 
 
 
8.1 Johtamiseen oppia yritysmaailmasta  (LEAN) 
 
 
Lean - ajattelu tavoittelee nopeutta, joustavuutta ja korkeaa laatua, siten että turhat kustannukset 
karsitaan. Henkilöstö on tässä keskeisessä asemassa, jokainen suuntautuu asiakkaiden 
palvelemiseen riippumatta tehtävästä. Henkilöstön osaamisen on tehtävien sujumisen kannalta 
tärkeää samoin kuin henkilöstön rooli laadunvarmistuksessa. Tästä lähdönkohdasta tiedon kulku ja 
keskustelu nousevat avainasemaan kehittämistyössä. Toiminta mikä ei tuota arvoa asiakkaalle, on 
organisaatiossa turhaa. Suurempaa tehokkuutta voidaan hakea prosessien tarkastelulla, jossa 
liiketoimintaketjuja uudelleen organisoidaan. Sinä hahmotetaan eri osien läpi virtaavat prosessit, 
joissa lopullinen arvo asiakkaalle muodostuu. Yritystä katsotaan kokonaisuutena, jolloin jokaisen 
yksittäisen työntekijänkin tulee ymmärtää sisäisiä syy- seuraus suhteita. Tämä systeemi näkemys 
on kehittämisen edellytys. ( Viitala 2003, 45- 46) 
 
 
 
9 Työhyvinvointi ja sen tukeminen  
 
 
Työntekijöiden hyvinvointi ja jaksaminen ovat oleellisessa asemassa. Hyvinvointi ja jaksaminen 
vaikuttavat suoraan myös poissaoloihin, resursseihin ja sitä kautta kustannustehokkuuteen ja 
palvelutuotantoon. Kotka kotihoidon sairauspoissaolokyselyn (2012) vastauksista ilmeni, että noin 
75 % vastanneista (N=47) koki, että sairauspoissaolot häiritsevät työyhteisön toimintaa. 
Sairauspoissaoloihin vaikuttamisesta vastuussa on henkilö itse, henkilön työyhteisö sekä esimies 
ja työterveyshuolto. Avoimissa vastauksissa sairauspoissaolojen vähentämiseen vaikuttivat 
vastaajien mielestä hyvä työilma (avoimuus), TYHY toiminta ja liikuntaharrastuksien tukeminen, 
motivoiva työ, työn kuormittavuuden vähentäminen (yhteinen vastuunkanto), esimiehen ja 
työntekijöiden välinen yhteistyö ja työntekijöiden liikuteltavuus suhteessa työnmäärään.  
 
Huhtikuun 2013 Kotkan kehittämisiltapäivässä ryhmätehtävän aiheena olivat myös työhyvinvointi 
tukevat asiat sekä miten työntekijä itse niihin sitoutuu:  
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10 KKE hankkeen onnistuminen  
 
 
Kaste Etelä-Suomen aluejohtoryhmä on linjannut ikäihmisten toiminnan kehittämisen suuntaa; 
”tarvitaan uudenlaista tekemistä - vähemmin projektityöntekijöitä enemmän fasilitointia oman työn 
kehittämiseen”. Linjauksessa painopiste on kotiin annettavien palveluiden kokonaisprosessin 
haltuunotossa. Aluejohtoryhmä on painottanut operatiivisempia ja mittavampia tavoitteita ja tuloksia 
kuten laitoshoidon vähenemistä ja välittömän asiakastyöajan lisääntymistä. Aluejohtoryhmä on 
vastuuttanut kuntia yhtenäisyyteen, ei yksittäisten kuntien toiminnan kehittämistä. Asiakkaan roolia 
on korostettu; ”kohtaamista entistä vahvemmin, asiakasosallisuuden ja omaisten osallisuuden 
lisäämistä”. Tavoitteena on ollut myös eri toimialojen toimijoiden vahvempaa mukaan ottamista. ( 
Kaste Etelä-Suomen aluejohtoryhmä 2013)  
 

• yhteisiä tyhy iltäpäiviä 

• yhteisiä keskusteluhetkiä 

• autonominen työvuorosuunnittelu 

• porrastettu työaika 

• yhteinen itse järjestetty toiminta 

• opiskelijoiden hyödyntäminen 

• oma vastuu hyvinvoinnista 

• palautteen anto  

• oman luovuuden käyttö, huumorin ja ilo 

• ASENNE 

 

Työhyvinvointi, miten 
työntekijöiden 

työhyvinointia voidaan 
lisätä? 

• Tutustun ja tunnen työkaverini 

• Pääsen valitsemaan tyhy toiminnasta itseä 
kiinnostavan aiheen 

• Noudatan sovittuja pelisääntöjä 

• Olen oikeutettu iloon 

• Iloitsen onnistumisista, annan palautetta 

• Olen reilu itselleni ja muille työntekijlöille 

• Vastuuhoitajuus ( asiakkaat) tuottavat 
minulle iloa ja onnistumisia työssä 

• Työn tekiminen on kivaa " en voi vaikuttaa 
kaikkeen, mutta voin vaikuttaa omaan 
suhtautumiseeni " 

Miten työntekijänä itse 
siihen vaikautan ja 

sitoudun toimintaan? 
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Kaste ohjelmaa ja siihen liittyvien lainsäädännöllisten näkökulmien huomiointi on myös 
kokonaisuudessa tärkeässä osassa; Kaste ohjelman yhteydessä on mainittu terveydenhuoltolaki 
(1325/2010), niin kutsuttu vanhuspalvelulaki (980/2012) ja uusi sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 
näyttäytyvät kaste kehittämisen näkökulmasta seuraavissa toimissa: Kotihoidon asiakkaiden 
osallistavat asiakaspalaute haastattelu (esim. Kotkan Sotela § 41/2015, § 28/2014), Kotihoidon 
kriteerit ja ikäihmisten toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi (esim. Kotkan sotela § 42/2015) - 
näissä on huomioitu myös Kaste ohjelmaan liittyvät suositukset mm. Ikäihmisten palveluiden 
laatusuositus.  Näissä materiaaleissa on nähtävissä uudistuneen lainsäädännön ja suosituksen 
implementointi kotihoidon toimintaan.  
 
Kun toimintamallien jalkauttamista arvioidaan, pitää ottaa huomioon olosuhteet, jossa käytännön 
toimijat jalkauttamistyötä tekevät. Käytännön toimijat joutuvat usein soveltamaan toimintaohjeita 
työtilanteissa, joita on vaikea ennustaa etukäteen. (Hill & Hupe 2011, 165.) Kotihoidon uudistusten 
implementoinnissa on otettu mukaan käytännön toimijat. Työntekijät ovat mukana 
kehittämistyöryhmissä. Toimintamallien rakentamisvaiheessa on pyritty huomioimaan käytännön 
työn haasteita siten, että toimintamallit olisivat käyttökelpoisia ja tukisivat toimintaa. Työohjeista on 
luotu mahdollisimman yksityiskohtaisia ja selkeitä. Toisaalta kuitenkin on pyritty huomioimaan, ettei 
liian tiukoilla työohjeilla viedä työntekijöiltä pois mahdollisuutta toteuttaa toimintaa luovasti ja 
joustavasti. Työntekijöiden mukana olo on edistänyt toimintamallien jalkautumista käytännön 
työhön. Toimintamalleja on muokattu työntekijöiden kommenttien ja kokemusten perusteella.  
 
Etelä-Kymenlaakson vanhustenhuollossa on hyödynnetty Kaste valtionavustusta 2008 vuodesta 
lähtien. Sinä aikana on kehitetty ja yhdenmukaistettu hankkeiden avulla vanhustenhuollon palveluja 
ja toimintaa. Hankkeissa on kehitetty laaja-alaisesti vanhuspalveluja seudullinen näkökulma 
huomioiden, jolloin on mahdollistettu kuntalaisten yhdenmukaisesti palvelut, rajoista riippumatta.  
Hankkeissa tuotetut toimintatavat ja -mallit on hyväksytty kuntien lautakunnissa ja ne ovat 
käytössä. Kehittämistyö on ollut tuloksellista, mm. vanhuspalvelulain voimaan tulessa 1.7.2013 
moniin lain vaateisiin oli jo löydetty yhteisiä toimintatapoja ja ratkaisuja. Seudullinen 
vanhustenhuollon kehittäminen vaatii edelleen kuntayhteisyötä eli niitä toimivia verkostoja, jotka 
ovat tähänkin mennessä tavoitteellisesti implementoineet eri uudistukset käytäntöön.  Jatkossa 
tulevaisuus miten verkostot jatkossa toimivat ja mikä on niiden tulevaisuus.  
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