
KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ 
IKÄIHMISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISOHJELMA ETELÄ-SUOMESSA 

2013-2015 

 

LÄNSI- JA KESKI-UUDENMAAN OSAKOKONAISUUS 

 

LOPPUSEMINAARI 16.9.2015 

    
Kehittämiskoordinaattori  

Tuula Ekholm  



Kaste / KKE / Länsi- ja Keski-Uudenmaan ”Oma 

koti” – osakokonaisuuden loppuseminaari 

Ohjelma: 

 09.00 - 09.15 Tervetuloa!  

   toimitusjohtaja Merja Salmi, Sosiaalitaito 

  09.15 – 10.30 Osakokonaisuuden tuloksia 

   kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm, Sosiaalitaito 

  10.30 – 11.10 Vastuuhoitajuuden toimintamalli 

   kotihoidon aluevastaava Katariina Pelkonen, Lohja ja osastonhoitaja Aila Ollila, 
   Karviainen 

  11.10 – 11.50 Ruuhkahuippujen purkaminen 

   kotihoidon päällikkö Tiina Palmu, Järvenpää ja coach Mary Koli, Hanko 

 11.50 – 12.50  Lounas                                                                           

 12.50 – 13.30  Hukkatyön vähentäminen 

   kotihoidon esimies Kirsi Lehtonen-Pulli ja coach Jenni Mikkonen, Hyvinkää, coach 
   Niina Holmström, Inkoo ja hoivapalveluesimies/ coach Katja Palkoranta, Siuntio 

  13.30 – 14.15 Resurssipoolin rakentaminen 

   projektipäällikkö Sirkku Kallio, Kouvola  

 

 14.15 – 15.00 Loppusanat ja juhlakahvit  



• Palvelurakenteen muutostarpeen myötä 

kotona asuminen korostuu. Ikääntyneen 

asiakkaan tulisi saada tarpeisiinsa 

nähden riittävästi laadukkaita 

toimintakykyään tukevia palveluja, jotta 

hän kokisi omassa kodissaan asumisen 

turvalliseksi ja mielekkääksi. Tiedolla 

johtamisen merkitys korostuu muutoksessa.  

• Huoltosuhteen muuttuessa 

henkilöstön riittävyys tulee 

olemaan haaste. Nykyistä 

enemmän palveluja tulee 

tuottaa nykyisellä 

työntekijämäärällä ja 

varmistettava tulevaisuudessa 

resurssien hallittu kasvu 

(henkilöstöresurssi, teknologiset 

resurssi). 

• Asiakkaiden saamat palvelut olivat pirstaleisia ja 

joustamattomia, eivätkä vastanneet asiakkaan 

kokemiin tarpeisiin. Asiakkaan kotona saattaa viikon 

aikana käydä lukuisia eri työntekijöitä, jolloin 

kokonaistilanteen hallinta on vaarassa hävitä.  

• Kotihoidon työntekijöiden 

päällimmäisenä tunteena on 

jatkuva kiire ja kokemus työn 

epätasaisesta jakautumisesta. 

Nämä asiat haastavat työssä 

jaksamista. Puheissa kuuli 

myös usein toiveen saada 

lisää aikaa asiakkaalle.  

PROJEKTIN TAUSTA 
Miksi projekti käynnistyi 

 

  

Ihmisen 
tarpeista 
lähtevä 
kotihoito 

Asiakas 

Työprosessit 

Johtaminen 

Henkilöstö 



ONKO NÄIN? 

KOTIHOITO EI 

TEE MITÄÄN! 

KOTIHOIDOLLA ON 

 AINA KIIRE, EI NE EHDI 

NE KÄY OVENSUUSSA  

KERTOMASSA,  

MIKÄ NIILLE EI 

 KUULU 

KOTIHOIDON 

MAKSUT VIE  

VANHUSTEN  

ARKKURAHAT JA  

PERINNÖT 

KYLLÄ HOITAJAT TEKIS, 

 MUT KUN POMOT  

ON MÄÄRÄNNEET… 



PROJEKTIN TAUSTA 
Projektille asetetut määrälliset ja laadulliset tavoitteet 

Päivittäisen työn organisoinnin muuttuminen 
 

• Asiakkaan tarpeisiin vastaava, laadukas ja oikea-aikainen kotihoito 

 

• Asiakkaan osallisuuden mahdollistaminen 

 

• Työntekijöiden kiireen tunnun väheneminen 

 

• Työntekijöiden mahdollisuus osallistua oman työnsä kehittämiseen 

 

• Valmistautuminen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottamiseen 

 

• Välittömän asiakastyöajan kasvattaminen (60-70 %) 

 

• Tuottaa johtamisen avuksi muutoksen toteuttamisen ja seurannan välineitä 



PROJEKTIN TOTEUTUS 
Käytännön toteutustavat, työskentely ja menetelmät 

Työpaja-

työskentely 

Yhtenäiset 

toimintamallit 

Hyvien 

käytäntöjen 

jakaminen 

Posterit 

Artikkelit 

Opinnäyte-

työt 

https://kotonakokonainenelama.wordpress.com/osakokonaisuudet/lansi-ja-keski-uusimaa/ 

Kuntien oma 

kehittämistyö 

Innokylä 

Teknolo-

gia- 

esittelyt 

Nykytila-

analyysit 

Koulutukset 

/ LEAN 

valmennus 



Tiedolla johtaminen 

Nykytilan tunnistaminen, seuranta ja 

arviointi 

 Työajan kohdentuminen 

 Työn jakautuminen 

 Asiakaskokemuskeskustelut 

 Verkkoaivoriihi 

 Hyvinvointiteknologian käyttö ja 

osaaminen 

Palvelu- ja hoitosuunnitelma ajantasainen 

• asiakkaan tarpeen mukainen aika 

• aikakriittisyyden huomiointi 

• Osallisena oman 

työnsä suunnitteluun 

• Kiireen 

väheneminen 

• Vastuuhoitajuus 

• Palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus 

• Asiakkuuden aloittaminen (arviointijakso) 

• Päivittäisen työn organisointi 

Työprosessien optimointi 

• työnjako 

• tiedonhuolto 

• reittien ja vastuuhoitajuuden optimointi 

Työkuorman optimointi 

•  ruuhkahuippujen purkaminen 

•  hukkatyön vähentäminen / poistaminen 

Resurssien optimointi 

• resurssipooli 

• tarvepohjainen resursointi  

•  lyhennetty työaika; sopeutettu tehtävänkuva 

• osaamisen optimointi 

• alueiden/tiimien koko 

PROJEKTIN TULOKSET 
Päivittäisen työn organisointi matkalla kohti toiminnanohjausta 

Ihmisen 
tarpeista 
lähtevä 
kotihoito 

Asiakas 

Työprosessit 

Johtaminen 

Henkilöstö 



PROJEKTIN TULOKSET 
Välittömän asiakastyön osuuden kasvu 

5,1  

% -yksikköä 

2014: 38,1 % 

3 tuntia 2 min = 182 min 

2015: 43,2 % 

3 tuntia 27 min = 207 min 

 

25 minuuttia jokaiseen työvuoroon 

jokaiselle työntekijälle 

 

13,4 % 



PROJEKTIN TULOKSET 
Työprosessien optimointi:  

Asiakastyön osuus alku- ja lopputilanteessa (kaikki kunnat) 

12_2013/01_2014  

42,5 % 

17,5 % 

14,9 % 

25,0 % 

5_2015 

05_2015 



PROJEKTIN TULOKSET 
Työprosessien optimointi:  

Välillinen asiakastyö alku- ja lopputilanteessa 

Välillinen asiakastyö %, 

2013/2014 

min, 

2013/2014 

%, 2015 Min. 2015 

Kaikki yht.  20,1 % 1:36 17,4 % 1:23 

Kirjaaminen ja tilastointi 9,6 % 0:45 6,9 % 0:33 

Asiakaskäyntiin valmistautuminen  5,3 % 0:25 5,7 % 0:27 

Esim. 15 työntekijällä:   

Kirjaaminen ja tilastointi: 15 x ¯12 min = ¯180 min = ¯3 tuntia 

Asiakaskäyntiin valmistautuminen: 15 x +2 min = + 0,5 tuntia 

 

Esim. 50 työntekijällä:  

Kirjaaminen ja tilastointi: 50 x ¯12 min  = ¯600 min = ¯10 tuntia 
Asiakaskäyntiin valmistautuminen: 50 * +2 min =  100 min=  +1 tunti 40 min 



PROJEKTIN TULOKSET 
Työprosessien optimointi:  

Muu työ alku- ja lopputilanteessa   

Muu työ %, 2013/2014 min, 2013/2014 %, 2015 Min. 2015 

Kaikki 27,4 % 2:11 24,3%  1:56  

Tauko 5,5 % 0:26 5,5 % 0:26  

Suullinen raportointi 3,0 % 0:14 1,8 %  0:08  

Kirjallinen raportointi 2,0 % 0:09 1,6 %  0:06 

Työnjako 2,0 % 0:09 2,9 % 0:13   

Odottaminen 1,4 % 0:06 0,9 %  0:04  

Esim. 15 työntekijällä:  

Suullinen ja kirjallinen raportointi: 15 x ¯9 min = ¯135min = ¯2 tuntia 15 min 

Työnjako: 15 x +4 min = +60 min = +1 tunti 

Odottaminen: 15 x ¯2 min = ¯ 30 min 

 

Esim. 50 työntekijällä:  

Suullinen ja kirjallinen raportointi: 50 x ¯9 min = 450 min = ¯7,5 tuntia 

Työnjako: 50 x +4 min = +200 min = +3 tuntia 20 min 

Odottaminen: 50 x ¯2 min = ¯100 min = ¯ 1 tunti 40 min  
 



PROJEKTIN TULOKSET 
Työkuorman optimointi ja resurssien optimointi: 

Suora asiakastyö ja sen siirtovara alku- ja lopputilanteessa esim. keskiviikko kaikki 



PROJEKTIN TULOKSET 
Työkuorman optimointi ja resurssien optimointi  

Suora asiakastyö ja sen siirtovara alku- ja lopputilanteessa esim. lauantai kaikki 
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Alue 2 2015: 33,7 % 

enemmän
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PROJEKTIN TULOKSET 
Työkuorman optimointi ja resurssien optimointi  

Yksiköiden välisiä eroja 2015 (matka-ajat vievät näiltä yksiköiltä 9,2  - 16, 4 % työajasta) 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

0
:0

0
:0

0

2
:0

0
:0

0

4
:0

0
:0

0

6
:0

0
:0

0

8
:0

0
:0

0

1
0

:0
0
:0

0

1
2

:0
0
:0

0

1
4

:0
0
:0

0

1
6

:0
0
:0

0

1
8

:0
0
:0

0

2
0

:0
0
:0

0

2
2

:0
0
:0

0

Ty
ö
tu

n
te

ja
 

Alue 3 2015: 45,8 % 

enemmän
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Alue 4 2015: 32,5 %  
 

enemmän

3h

2h
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ei voi siirtää
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PROJEKTIN TULOKSET  
Yksikkökustannukset 

 Käyntimäärät 

2012 2014 

603 960 638 932 

2013 2014 

202 532 229 996 

 Käyntihinta 

2012 2014 

32,38 € /käynti 31,87 € /käynti 

2013 2014 

43,63 € /käynti 38,32€ /käynti 

Asiakaskäynnit:  

Välittömän asiakastyön tunnit:  

Välittömän 

asiakastyön 

tunnit 

2012 2014 

114 595 114 622 

2013 2014 

80 834 99 083 

Välittömän 

asiakastyön 

tuntihinta 

2012 2014 

70,72 72,98 

2013 2014 

106,57 91,22 

Säästö 2013 -2014: 1 221 279 € 



PROJEKTIN TULOKSET 
Uuden yhteistyön syntyminen tai uuden toiminnan syntyminen  

- Kunnissa LEAN –valmennuksen käyneitä kotihoidon työryhmiä coacheineen 

 

- Verkostoituminen: otetaan yhteyttä ja verrataan rohkeasti ja avoimesti, 

kuntien keskinäinen yhteydenpito ja yhteistyö sosiaalialan osaamiskeskuksen 

kanssa 

 

- Yhtenäisemmät käytännöt; aikakriittiset käynnit, vuosikellot, 

toim.ohjausjärjestelmän käyttöönoton yhtenäistäminen, työkuormalaskuri, 

vastuuhoitajuus, kirjaaminen 

 

- Työskentelytapa ja levittäminen vaikuttanut siihen, että pääosa 

hankekunnista ja useita alueen muita kuntia on lähdössä uuteen hankkeeseen 

hakemaan/jatkamaan  tämän hankkeen työskentelytavoilla kehittämistä. 

 



PROJEKTIN TULOKSET 
Työpajoissa kuultua…    

Meillä on (tosi) paljon töitä, 

mutta meillä ei ole enää 

kiire.  

Kiire on vähentynyt 

Töitä on paljon, mutta ne 

ehtii nyt pääsääntöisesti 

tekemään. 

Vertaistuen ja 

verkostoitumisen 

merkitys on ollut suuri.  

 

Tungos, meteli ja 

sekaisuus 

toimipisteissä on 

vähentynyt. 

 



Hyvinvointiteknologia  

 

ASIAKKAITA KOSKEVAT  

• Mitä apuvälineitä ja teknisiä apuvälineitä / palveluja on käytössä?  

• Millaisia kodin muutostöitä on tehty kotona asumisen mahdollistamiseksi?  

• Millaisia tarpeita on lisätä apuvälineitä ja teknisiä apuvälineitä/ palveluja sekä 

kodin muutostöitä?  

 

HENKILÖKUNTA:  

• Millaiseksi henkilökunta arvioi oman apuväline- ja teknologisten laitteiden / 

palveluiden osaamisensa  

 



Hyvinvointiteknologia 

Apuvälineiden, teknisten apuvälineiden tai palvelujen 

tarpeet vastuuhoitajan arvioimana 



Hyvinvointiteknologia 

Kodinmuutostöiden tarpeet vastuuhoitajan arvioimana 



Hyvinvointiteknologia;   

Pohdintaa 

• Turvapuhelimen lisäksi asiakkailla on 

   käytössä vain vähän muuta teknologiaa 

 

• Harvalla asiakkaalla on internet –yhteys 

 

• Turvapuhelimien ja tukikahvojen tarve yllätti 



Asiakaskokemuskeskustelut; 
Tavoitteet ja toteutus 

 Saada asiakkaan oma ääni 

paremmin kuuluviin ja lisätä siten 

asiakkaan vaikutusmahdollisuutta 

ja osallisuutta omassa 

asiakasasiassaan 

 

 Tiedonkeruun toteutustapa antoi 

myös mahdollisuuden 

vastuuhoitajan ja asiakkaan 

parempaan tutustumiseen 

 Kohderyhmänä 75-vuotiaat 
säännöllisen kotihoidon piirissä 
olevat asiakkaat. 

 

 Teemoitettu puolistrukturoitu 
keskustelu, jonka vastuuhoitaja 
käy vastuuasiakkaansa kanssa. 
Teemojen perustana 
vanhuspalvelulain ja 
laatusuosituksen tavoitteet.  

 

 Vastuuhoitaja siirsi keskustelun 
tiedot sähköiseen lomakkeeseen. 

 

 

 



Asiakaskokemuskeskustelut;  

Tuloksista  

 Lähes kaikki asiakkaat kokevat kotihoidon palvelujen 
vastaavan tarpeitaan ja että heidän toiveasumis-
muotonsa on oma koti sellaisena kuin se nyt on 

 

 Vain 19 (2,5 %) asiakasta tuntee tarvitsevansa 
asumismuodokseen ympärivuorokautisen hoitoyksikön.  

 

 Noin 2/3 vastanneista kokee voineensa osallistua 
riittävästi oman hoito- ja palvelusuunnitelmansa 
tekemiseen sekä hoitonsa ja palveluidensa 
tavoitteiden määrittämiseen. 

 

 Noin 80 % vastanneista asiakkaista kokee saaneensa 
riittävästi tietoa tarjolla olevista kotihoidon 
tukipalveluista sekä apua tarvitsemiensa palvelujen 
hakemiseen. 

 

 Lähes kaikki asiakkaat kokevat elämänsä turvalliseksi 
kotona aina tai usein. Noin 90 %:lla vastanneista 
asiakkaista on halutessaan mahdollisuus olla riittävästi 
yhteydessä ystäviin ja sukulaisiin. 

 

  Kaksi kolmesta vastaajasta koki, että kotihoidon 
työntekijät eivät vaihdu liian usein. 

 

Kehitettävää:  

 

 Kotihoidon ammattilaisten tulee 

huomioida asiakkaitaan paremmin 

hoito- ja palvelusuunnitelman 

toteutumisen arvioinnissa.  

 

 Muiden kuin kunnan tuottamien 

palvelujen osalta asiakkaat kokevat 

tarvitsevansa nykyistä enemmän 

ohjausta ja neuvontaa.  

 

 Viidennes asiakkaista kokee olonsa 

yksinäiseksi aina tai usein. 

 

 



Asiakaskokemuskeskustelut;  

tuloksista jatkuu… 

Vastuuhoitajat kokivat, että yli puolet käydyistä keskusteluista antoi heille lisätietoa ja oli 

hyödyksi heidän päivittäisessä työssään. 

Muutokset asiakkaan 

palveluissa, niiden sisällössä 

tai toteutuksessa 

Hoitotyön 

suunnitelman 

päivitys 

Palvelusuunnitelman 

päivitys 

Yhteys 

läheisiin/omaisiin 

asiakkaan 

luvalla 

Ulkoilumahdollisuuksien  

lisäys 

25% (202) 22% (180) 18% (148) 20% (162) 

Jalkahoitoajan 

varaus 

Ohjausta 

muistisairauksiin 

liittyen 
Yhteys lääkäriin 

Liikuntasuun-

nitelman 

tekeminen 

Ohjausta / 

apua 

sosiaali-

etuuksien 

hakemisessa 

12% (96) 13% (105) 12% (97) 8% (63) 8 % (63) 



     
Verkkoaivoriihi työntekijöille 
Työntekijöiden näkemyksiä kotihoidon palvelujen kehittämisestä 

 

Tavoite: 

Selvittää Länsi- ja Keski-Uudenmaan kotihoidon 

työntekijöiltä tulevaisuuden kotihoidolle tärkeitä 

asioita 

 

Verkkoaivoriiheen osallistui LKU –alueelta 267 

työntekijää.  



     
Verkkoaivoriihi työntekijöille 
Työntekijöiden näkemyksiä kotihoidon palvelujen kehittämisestä 

Kotihoidon palveluissa tärkeitä asioita tulevaisuudessa 



LISÄMATERIAALIA 

 

 https://kotonakokonainenelama.wordpress.com/osakoko

naisuudet/lansi-ja-keski-uusimaa/raportit/ 

 

 https://kotonakokonainenelama.wordpress.com/osakoko

naisuudet/lansi-ja-keski-uusimaa/tilannekatsaus/ 

 

 https://www.innokyla.fi/web/hanke306103 
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KKE –HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 

Aika: Torstai 24.9.2015 klo 10:00 – 14:00  

Paikka: Kuntatalo, tila B 3.6, Toinen linja 14, Helsinki  

 

Ohjelma  

9:30 Kahvia tarjolla  

10:00 Avaus: Katariina Välikangas, hankejohtaja, Kotona kokonainen elämä –hanke  

          Näkökulmia tästä tulevaisuuteen: Satu Karppanen, neuvotteleva virkamies, STM  

10:20 Jatkuvaa tarpeen arviointia kuntouttavalla otteella: Tarja Viitikko, projektikoordinaattori, Eksote  

10:50 Kotihoidon päivittäisen työnorganisointi – kohti toiminnanohjausta: Tuula Ekholm, kehittämiskoordinaattori, Sosiaalitaito  

11:20 Verkostoitumista lounaan merkeissä  

12:00 Osallisuus kehittämistyönä: Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori, Kotka ja Kaisa Tuuri, projektikehittäjä, Kouvola  

12:30 Johtamiseen liittyvät prosessit: Sirkku Kallio, projektipäällikkö, Kouvola  

13:00 Saattohoito osana hyvää elämää – Eksoten ja Kouvolan kehittämistyö: Anu Koskela sairaanhoitaja/hankekehittäjä, Eksote ja Päivikki Peltonen, 
projektikehittäjä, Kouvola  

13:30 Prosesseja yhdistämällä integraation: Katariina Välikangas, hankejohtaja, Kotona kokonainen elämä –hanke, Johanna Kiianmies, hankekehittäjä, Hyvinkää ja 
Marjut Tikkanen            hankekoordinaattori, Kotona kokonainen elämä -hanke  

14:00 Tilaisuuden päätös: Pirjo Laitinen-Parkkonen, sosiaali- ja terveysjohtaja Hyvinkää  

 

 

Lisätietoja:  

Marjut Tikkanen, hankekoordinaattori  

sähköposti: etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi  

Ilmoittautuminen: https://www.webropolsurveys.com/S/3EB1B11DDF1603CF.par  

TERVETULOA!!  

 



HYVÄ  ME! 

KIITOKSIA! 


