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PTKY KARVIAINEN 

HOKEN TARKENTAMINEN 
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Tavoite:  

Asiakkaan HOKE on yksilöllinen -> toiminta 
asiakaslähtöistä 

Jokaiselta asiakkaalta löytyy selviytymisen tukeminen  -> 
voinnin ja pärjäämisen arviointia 

Suunnitelmamme:  

Tiimi SH:t vie tiedon tiimeihin, tarkistetaan joka asiakkaan 
HOKE. Kootaan, kuinka monelta asiakkaalta selviytymisen 
tukeminen löytyi ja kuinka monelle se jouduttiin lisäämään 
tai lisätään.  

TÄTÄ TAVOITTELIMME, NÄIN SEN 

SUUNNITTELIMME TOTEUTTAA 



Mittari (konkreettinen): Asiakkaiden lukumäärä kertoo, 
kuinka monella oli ja moneltako puuttui 

Alku- ja lopputilanteen mittaustulokset:  

Karkkila:  

156 asiakkaalta löytyi HOKE:sta selviytymisen tukeminen, 
26 puuttui ja lisättiin.  

Vihti + Nummela: 

133 asiakkaalta löytyi HOKE:ta selviytymisen tukeminen, 
95:ltä puuttui ja lisätään 

27 tarkastamatonta HOKE:a oli vielä jäljellä. 

 

 

 

 

 

MITEN ONNISTUIMME? 



Jääkö tehty kokeilu pysyväksi toiminnaksi sellaisenaan 

vai kaipaako se parantamista? 

Jatkossa selviytymisen tukeminen lisätään 

automaattisesti joka HOKE:n  

 

Jos kokeilu kaipaa parantamista, mitä muutoksia 

teemme? 

Tulossa kirjaamisohjeet, joissa tarkennetaan 

kirjaamista ja HOKE:n / PAHOSUN tekoa 

 

 

 

MITEN TAVOITTEEMME TOTEUTUI, MITÄ 

OPIMME? 



Kuka vastaa seurannasta?  

Vastuuhoitajat huolehtii, että HOKE:t on ohjeiden 

mukaan tehty ja selviytymisen tukeminen niistä löytyy 

 

Mittaus/arviointi toistetaan:   

Jatkuvaa, jokainen voi tarkistaa käydessään 

asiakkaan HOKE:ssa 

MITEN SEURAAMME JATKOSSA, ETTÄ 

PYSYMME TAVOITTEESSA? 



 

SIUNTION KUNTA / 

TYÖHYVINVOINNIN LISÄÄMINEN 
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Tavoite:  

Työssäjaksamisen tukeminen 
 

Suunnitelmamme:  

Alkutilanteen mittaus    12/14 

Työyhteisön pelisäännöt    2/15 

Virkistystyöryhmän perustaminen  1/15 

Lopputilanteen mittaus    2/15 

TÄTÄ TAVOITTELIMME, NÄIN SEN 

SUUNNITTELIMME TOTEUTTAA 



Mittari:  
 

Henkilökohtainen kysely jokaiselle KOHOn työntekijälle. 

 

******** 

Kouluarvosanoilla (4-10) 

MITEN VIIHDYN TÖISSÄNI?  

Arvosana: _____________ 

Perustelut: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

MITEN ONNISTUIMME? 



 

 

MITEN ONNISTUIMME? 

 
Alkutilanne 12/14 

Vastauksia yhteensä:  12 kpl  

Vastausten keskiarvo: 8,25 

 

Vahvuudet: 

 Työpaikan fyysiset tilat ihanteelliset 

 Työilmapiiri hyvä 

 Työpäivät erilaisia Jokainen päivä erilainen 

 Itse viihdyn työssäni kaikinpuolin hyvin 

 Työ on monipuolista. Paljon uutta tulee kokoajan ja se pitää 
mielen virkeänä. 

 Työkaverit mukavia 

 Työpaikalle on mukava tulla, hyvä porukka ja mukavat 
asiakkaat 

 Yleensä hyvä yhteishenki. 

 Ymmärretään toisiamme. 

 Mahtava porukka 

 

 

 

 

 

 

 Yhteistyö toimii hyvin KOHOn oman porukan sisällä. 

 Työkaverit mukavia – yleensä 

 Reilu & hauska meininki 

 Joustavaa 

 Asiakkaat ”hyviä” tyyppejä 

 

Kehittämiskohteet: 

 Motivaation puute, oman työpanoksen tärkeys? 

 Jaksaminen hakusessa 

 Työyhteisön yhteishenkeä voi aina kehittää, välillä on 
konflikteja työkavereiden kesken, mutta kissa pöydälle niin 
asiat järjestyy. 

 Hieman stressiä ilmassa 

 Joskus joku voi hieman tökerösti sanoa ja joskus ottaa 
nokkiinsa siitä 

 



 

MITEN ONNISTUIMME? 

 
TYÖHYVINVOINTI INFO  

 Kunnan liikuntavuorot 

 Henkilökuntaedut infoa 

 Ajankohtaista jne… 
 

Siuntion kunnalle 
perustettu oma 

VeriRyhmä yhteisiä 
verenluovutusreissuja 

varten!  



 Työhyvinvointi vaatii jatkuvaa huomiointi 

työyhteisössä. 

 Asioiden avoin käsittely tärkeää. 

 Esiin nousi toive yhteisestä tekemisestä työajan 

ulkopuolella aina silloin tällöin.  

Vastuuhenkilö nimetty työyhteisöstä. 

 

 

 

 

MITEN TAVOITTEEMME TOTEUTUI, MITÄ 

OPIMME? 



 Uusinta kysely 2/15 ja työyhteisön pelisääntöjen 

läpikäynti. 
 

Samalla käsitellään Siuntion kunnan 

työhyvinvointikyselyn vastaukset työyksikkömme osalta 

sekä valitaan kehittämiskohteet.  

 

Muistamme että,  

Työhyvinvointi on jokaisen työntekijän vastuulla!  

MITEN SEURAAMME JATKOSSA, ETTÄ 

PYSYMME TAVOITTEESSA? 



 

HYVINKÄÄ 
TYÖKUORMALASKURIN KÄYTTÖÖNOTTO ARJESSA 
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Tavoite:  

 Korien muodostaminen työkuormalaskurin pohjalta 

 Asiakastyön tasainen jakautuminen 

 Työvoimaresurssien oikea kohdentaminen 

 

Suunnitelmamme:  

 Pahosujen päivitys tehty. 

 Sairaanhoitajat perehdytään työkuormalaskurin käyttöön. 

Työkuormalaskurit valmiit 28.2. 

 Korien muokkaus työkuormalaskuria käyttäen 1.3.2015 alkaen. 

TÄTÄ TAVOITTELIMME, NÄIN SEN 

SUUNNITTELIMME TOTEUTTAA 



Mittari (konkreettinen):  

 Työkuormalaskurin säännöllinen seuranta 

 Työvoimaresurssien seuranta  

 Pegasos-tilastot. (Suunnitelma/toteutus-lista) 

 

Alku- ja lopputilanteen mittaustulokset: 

 Työkuormalaskuria ei ole käytetty joten ei vertailupohjaa  

 

 

 

 

 

 

MITEN ONNISTUMME? 



Jääkö tehty kokeilu pysyväksi toiminnaksi sellaisenaan 

vai kaipaako se parantamista? 

 

 Työkuormalaskuri otetaan säännölliseksi työvälineeksi arkeen 

 Työnjakaja-malli käynnistetty 2/2015 , pilotointi eteläisessä 

kotihoidossa.  

 Pegasos-tulosteen pilotointi Eteläisessä kotihoidossa. 

 

 

 

MITEN TAVOITTEEMME TOTEUTUU? 



Kuka vastaa seurannasta? 

 Tiimin sairaanhoitaja päivittää työkuormalaskuria ja sitoutuu sen käyttöön 

 Esimies sekä vastaavasairaanhoitaja  valvoo aikataulua sekä mahdollistaa 

ajan työkuormalaskurin käyttöönotolle 

 

Mittaus/arviointi toistetaan:  

 Syyskuussa arvioidaan työkuormalaskurin vaikutusta asiakastyöhön 

MITEN SEURAAMME JATKOSSA, ETTÄ 

PYSYMME TAVOITTEESSA? 



 

LOHJA 

VASTUUHOITAJUUS 
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Tavoite: 

Vastuuhoitajan välittömän asiakastyön lisääminen vastuuasiakkaan luona 

Hoidon laadun parantaminen 

Käytäntöjen yhtenäistäminen Lohjan kaupungin kotihoidon eri yksiköissä 

Vastuuhoitajan tehtävien selkiyttäminen 

 

Suunnitelma: 

 Vastuuhoitajan vuosikello ja vastuualuekuvauksen päivittäminen – tiedotus 

kaikille alueille 

 Toiminnanohjausjärjestelmässä painotetaan vastuuhoitajuutta  

TÄTÄ TAVOITTELIMME, NÄIN SEN 

SUUNNITTELIMME TOTEUTTAA 



Mittari: Vastuuhoitajan välittömän työajan mittaaminen 

vastuuasiakkaidensa luona vastuuhoitajan työvuorojen 

aikana.  

Ensimmäinen mittari ei ollut hyvä. Hankkeen aikana 

Lohjalla on siirrytty toiminnanohjausjärjestelmään. 

Jatkossa verrataan vastuuhoitajan osuutta kaikkiin 

kotihoidon tekemiin käynteihin tietyn ajanjakson aikana. 

 

Alku- ja lopputilanteen mittaustulokset eivät ole 

vertailukelpoisia keskenään!  

 

 

 

MITEN ONNISTUIMME? 



Mittaus 19.1.-1.2.2015 

 Vastuuhoitajan %-osuus asiakkaan luona tehdyistä 

käynneistä: 

 

 

 

Vrt. 1. mittaus 

 

Numment

austa 

Sa-

Ka-

Nu 

Mänty

nummi 

Pusula Routio Virkkala KOKO LOHJA  

18 17 19 18 9,5 11 15,4 

Numm

entaust

a 

Sa-Ka-

Nu 

Mänty

nummi 

Pusula Routio Virkkala KOKO LOHJA 

47 28 21 23 18 27 27 



 Vastuuhoitajuus on nostettu kaikissa ryhmissä esille 

ja vastuuhoitajan roolia on korostettu. Päätavoitteita 

ei ole vielä saavutettu, mutta niitä työstetään 

edelleen. Vastuuhoitajan vuosikello on käytössä 

kaikilla alueilla. Vastuuhoitajan tehtävät on eritelty 

tehdyn lakanakyselyn pohjalta. Vastuuhoitajan 

valintaa koskeva ohje on päivitetty. 

 

 

 

MITEN TAVOITTEEMME TOTEUTUI, MITÄ 

OPIMME? 



 Paperimittauksia ja käsinlaskentaa ei jatkossa 

tehdä. Jatkossa mitataan vastuuhoitajan osuutta 

kaikista asiakkaan käynneistä kahden viikon 

ajanjaksolla Hilkka-järjestelmästä saatavan 

työraportin avulla kaksi kertaa vuodessa. 

 Mietimme organisaation sisällä, kenen vastuulla 

mittauksen tekeminen ja tulosten käsittely on.  

 Asiakastyytyväisyyskysely tehdään kahden vuoden 

välein 

MITEN SEURAAMME JATKOSSA, ETTÄ 

PYSYMME TAVOITTEESSA? 



 

JÄRVENPÄÄ 

KEHITTÄMISTOIMENPIDE 
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Tavoite: Päätavoite; Yhteiset pelisäännöt 

Lähihoitajan toimenkuva 

(-vastuuhoitajan työnkuva tehty 2013) 

(- tiimivastaavan työnkuva tehty 2013) 

 

 

 

Suunnitelmamme:  

1) työryhmä (Ketterät) tekee ehdotuksen toimenkuvasta jonka 
johto hyväksyy 

2) toimenkuvat esitellään kevään 2015 aikana 

 

TÄTÄ TAVOITTELIMME, NÄIN SEN 

SUUNNITTELIMME TOTEUTTAA 



Mittari (konkreettinen): -kirjallinen toimenkuva 

- -asia käsitelty kaikissa tiimeissä kevään aikana 
esimiesten johdolla 

- -allekirjoitetut toimenkuvat (jokainen allekirjoittaa) 

- - Asia käsitelty henkilöstökokouksessa 

 

Alku- ja lopputilanteen mittaustulokset:  

Lopputulos: Kaikki sairaan- ja lähihoitajat tietävät 
toimenkuvansa ja turhat kiistelyt ja päivittelyt loppuvat. 
Aikaa säästyy. 

 

 

 

 

MITEN ONNISTUIMME? 



Jääkö tehty kokeilu pysyväksi toiminnaksi sellaisenaan 

vai kaipaako se parantamista? 

Kokeilu jää pysyväksi ja päivitetään tarvittaessa. 

(Uusi voimavaralähtöinen työskentelytapa- 

toimintamalli voi tuoda uusia ajatuksia) 

 

Jos kokeilu kaipaa parantamista, mitä muutoksia 

teemme? 

 

 

 

MITEN TAVOITTEEMME TOTEUTUI, MITÄ 

OPIMME? 



Kuka vastaa seurannasta? 

-esimiehet & couch 

Mittaus/arviointi toistetaan: Työnkuvan muuttuessa 

MITEN SEURAAMME JATKOSSA, ETTÄ 

PYSYMME TAVOITTEESSA? 



 

LOHJAN KAUPUNKI 

ASIAKKUUDEN ALOITUS LOHJAN 

KOTIHOIDOSSA-TARKISTUSLISTA 
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Tavoite: Hukkatyön vähentäminen asiakkuutta aloittaessa. 
Hukkatyötä aiheuttaa se, ettei tiedetä mitä lomakkeita on 
jo asiakkaalle annettu/täytetty/palautettu 

 

Suunnitelmamme: 

 Kotiutuskansiot kotihoidon alueille.  

 Kansiossa tsekkilista ja mittarina kysely henkilökunnalle. 

 Kehittämiskohteen esittely viikkopalaverissa 

 Tsekkilista otetaan käyttöön 

 

 

 

 

TÄTÄ TAVOITTELIMME, NÄIN SEN 

SUUNNITTELIMME TOTEUTTAA 



Kysely henkilökunnalle (mittari).  

 Koetko asiakkuuden aloitus Lohjan kotihoidossa - tarkistuslistan selkeyttäneen asiakkuuden 
aloitusta?: 

Paljon:__  kohtalaisesti:__  vähän:__ ei lainkaan:__  

 Onko tarkistuslistassa parannettavaa?: 

Kyllä:__ Ei:__ 

 

Alkumittausta ei suoritettu koska Tsekkilista on jo osittain ollut käytössä. Kysely toteutettiin sitä 
mukaa kun tuli uusia asiakkaita ja tsekkilistaa käytettiin. Toteutus Joulu-tammikuun aikana. 

 Kyselyitä palautettiin yhteensä 20 kpl 

 Paljon: 19 

 Kohtalaisesti: 1 

 Vähän ja ei lainkaan: 0 

 Kaikilla alueilla ei tsekkilistaa käytetty 

  

 

 

 

 

 

MITEN ONNISTUIMME? 



 Tsekkilista jää käyttöön ja päivitetään Intraan 

 Tsekkilista otettu käyttöön vaihtelevasti. Palaute ollut 
hyvää. 

 Kotiutustiimi toivotaan aktiivisesti mukaan 

Muutokset: 

 Tsekkilistaan lisättiin paikka asiakkaan -ja 
vastuuhoitajan nimelle 

 Avaintenluovutus lomake 

 Ulkoasumuutoksia 

 Muutostyö jatkuu 

 

 

 

 

 

MITEN TAVOITTEEMME TOTEUTUI, MITÄ 

OPIMME? 



 Seurannasta vastaa mikrolainen ja esimies 

 

  Loppumittaus elokuussa 

MITEN SEURAAMME JATKOSSA, ETTÄ 

PYSYMME TAVOITTEESSA? 


