
 

NYKYTILA
 ● Kotihoito jakautuu 4 kotihoidon alueeseen (Etelä, Itä, Länsi ja Pohjoinen). 

Jokainen alue jakautuu kolmeen tiimiin. Kotihoito-alueiden lisäksi kotihoitoon 
sisältyy yöhoito, varahenkilöstö ja päiväkeskus. 

 ● Asiakkaita n. 550 (Hyvinkään asukasluku ~50 000)
 ● Kotihoidon työntekijöitä n. 150
 ● Tiimissä työskentelee 1 sairaanhoitaja/terveydenhoitaja sekä 8-10 henkilöä 

koostuen lähi- ja perushoitajasta, kotiavustajista ja kodinhoitajista.
 ● Jokaisella alueella esimiehenä toimii alue-esimies, työparinaan vastaava sai-

raanhoitaja

TAVOITTEET
 ● Asiakastyön tasainen jakautuminen päivään
 ● Välittömän työajan lisääminen, enemmän aikaa asiakkaalle
 ● Ruuhkahuippujen tasaaminen
 ● Hukkatyön minimointi
 ● Oman työn organisointi
 ● Mobiiliteknologian mahdollisuuksiin tutustuminen

TOIMENPITEET
 ● Asiakkuudet arvioitiin aikakriittisyyden, maantieteellisyyden ja omahoitajuu-

den mukaan
 ● Päädyttiin kokeilemaan työvälineenä asiakastyön jakautumisessa Läntisen 

kotihoidon korimallia. Tavoitteena on selvittää korimallin taipuvuutta Pega-
sokseen. 

 ● Arvovirta-analyysin pohjalta päädyttiin tekemään 5 päivän työajanseuranta 
ennen tammikuun 2014 tehtyä Baronan työajanseurantaa. Työajanseuran-
nassa käytettiin jo aikaisemmin käytössä ollutta työajanseurantalomaketta.

5S mallin mukaan parannettiin työtilojen viihtyvyyttä ja toiminnallisuutta:
 ● kuvattiin toimistotilat
 ● suunniteltiin ja toteutettiin siivoussuunnitelma

SEURAAVAKSI
 ● Korimallin työstö ja jalkauttaminen jatkuu myös muissa tiimeissä
 ● Tutustutaan Pegasos-tulosteeseen ja sen taipuvuuteen korimallia hyödyntä-

en. Tehdään tutustumiskäynti Pegasos-tulostetta käyttävään kotihoidon pis-
teeseen. 

 ● Verrataan Baronan työajanseurannan tuloksia arvovirta-analyysiin ja oman 
työajanseurannan tuloksiin. Nostetaan kehitysalueet ja epäkohdat, jotka nou-
sevat työajanseurannasta. Luodaan tavoite ja mittari nostetulle kehitysalu-
eelle.

 ● Viikolla 7-9/2014 toteutettavan vastuuhoitajahaastattelun sekä 1/2014 tehdyn 
asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten hyödyntäminen asiakastyössä

 ● Ikälaki huomioiden pyritään tehostamaan elämänkaarilomakkeen käyttöä 
vuorovaikutuksessa asiakkaan ja omaisten kanssa.

ENNEN JÄLKEEN

ENNEN JÄLKEEN

KORIMALLI
 ● Kotikäynnit jaettiin koreihin huomioiden aikakriittisyys, omahoitajuus ja 

maantieteellisyys 
 ● Jokaiselle arkipäivälle luotiin 4 koria. Välitöntä työaikaa koreihin tuli 

3.15- 4.00 h.
 ● Korit suunniteltiin sähköiseen muotoon
 ● Tehtiin 3 hoidon koria ja 1 hoivan kori
 ● Koreja kierrätetään omahoitajuus huomioiden 
 ● Korikokeilu aloitettiin viikolla 48/2013

KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ -HANKE
OMA KOTI -OSAKOKONAISUUS
Arvoa tuottavan asiakastyön lisääminen 

Oma koti osakokonaisuus on osa Kaste-hankkeen kotihoidon sisällön ja työprosessien kokonaisuutta. Hanke aloitettiin lokakuussa 2013.

Toimintatapana on käytetty mikrosysteemiä. Mikrosysteemi on ryhmä ammattilaisia, jotka työskentelevät yhdessä tuottaakseen hoitoa tie-
tylle asiakasryhmälle. Tavoitteena on arvon tuottaminen asiakkaalle ja hänen läheisilleen. 

Mikrosysteemitiiminä toimii Eteläisen kotihoitoalueen Kirjavantolpan tiimi. Mikrosysteemitiimissä on 6 tiimiläistä, coach, alue-esimies sekä 
vastaava sairaanhoitaja.


