
 

 

LOHJA / MIKROSYSTEEMI 2. 

VASTUUHOITAJUUDEN KEHITTÄMINEN 

 

 
 

    22.5.2015 



Tavoite 1 

Vastuuhoitajan tehtävänkuvan jalkauttaminen kotihoidon 
yksiköihin 

Suunnitelmamme: Mikrosysteemi 2 ryhmän jäsenet esittelevät 
tehtävänkuvauksen kukin omalle ryhmälleen 

 

Tavoite 2 

Vuosikellon päivittäminen tarvittavilta osin 

Suunnitelmamme: Päivitetään Mikrosysteemiryhmässä  

 

Viedään molemmat ohjeet Intraan 

 

TÄTÄ TAVOITTELIMME, NÄIN SEN 

SUUNNITTELIMME TOTEUTTAA 



Kerättiin arvioita tehtävänkuvauksen sisällöstä ja 
tsekkilistasta omilta kotihoidon alueilta 

 

-vain muutamia yksittäisiä huomautuksia 
tehtävänkuvauksen sisällöstä on tullut 

-tsekkilistan korjaustarpeet olivat tiedossa jo aiemmin 

 

Erillisiä mittauksia ei nyt tehty, mutta vastuuhoitajuuteen 
kiinnitetään jatkuvaa huomiota työnjaossa. Mittauksia 
tehdään jatkossa kaksi kertaa vuodessa. 

 

 

MITEN ONNISTUIMME? 



Jääkö tehty kokeilu pysyväksi toiminnaksi sellaisenaan vai 
kaipaako se parantamista? 

Jää pysyväksi, mutta ohjeistus kaipaa jatkuvaa 
päivittämistä. Päivittämisen tekijät pitää sopia. 

 

Jos kokeilu kaipaa parantamista, mitä muutoksia teemme? 

Mittaustapaa pitää vielä hioa 

Esim. vastuuhoitajuutta ei voida pitää aina ensisijaisena 
painotuksena töitä jaettaessa, esim. maantieteellisistä 
syistä (Hukkatyö! Autojen puute!) 

 

 

MITEN TAVOITTEEMME TOTEUTUI, MITÄ 

OPIMME? 



 Vastuuhoitajan ohjeistus on päivitetty 

 Vastuuhoitajan tehtävät on määritelty 

 Vastuuhoitajan vuosikello on alueilla käytössä 

 Vastuuhoitajan rooli on korostunut, kun siitä on 

puhuttu 

 Työnjärjestelijät ovat painottaneet vastuuhoitajuutta 

työnjaossa 

 Sairaanhoitajien moduulijako 

 

MIKÄ TOIMINTATAPA OIKEASTI MUUTTUI? 



Kuka vastaa seurannasta? 

Kotihoidon aluevastaavat ja työnjärjestelijät vastaavat 
mittausten toteuttamisesta. Sairaanhoitajat seuraavat 
asiakaskohtaisten vastuuhoitajan tsekkilistojen käyttöä. 

 

Mittaus/arviointi toistetaan:  

Vastuuasiakkaan luona käytettyä välitöntä työaikaa mitataan 
kaksi kertaa vuodessa (toiminnanohjausjärjestelmän raportit) 

 

Kysely: kuinka moni vastuuhoitaja on käyttänyt tsekkilistaa, 
miten hyvin tehtävänkuvaus tunnetaan? 

MITEN SEURAAMME JATKOSSA, ETTÄ 

PYSYMME TAVOITTEESSA? 



 

JÄRVENPÄÄ 

ARVIOIVA KIRJAAMINEN 

 

 
 

    22.5.2015 



Tavoite:  

Jokaisesta asiakkaasta löytyy arvioiva 

kirjausmerkintä ilta- ja aamuvuorolta 

 

Suunnitelmamme:  

Kaksi vertailevaa otosta kirjauksista joiden välissä 

informointi asiasta henkilökunnalle 

TÄTÄ TAVOITTELIMME, NÄIN SEN 

SUUNNITTELIMME TOTEUTTAA 



Mittari (konkreettinen):  

Kirjausten tarkastelua tiimeittäin; löytyykö 

arvioivaa kirjaamista ja kuinka monelta 

asiakkaalta ja  

tuliko  muutosta informoinnin jälkeen 

tulokset siirrettiin exel- muotoon 

 

Alku- ja lopputilanteen mittaustulokset:  

 

 

 

 

 

MITEN ONNISTUIMME? 



Koko Järvenpään kotihoito 

Marraskuu-14 

Helmikuu-15 



Jääkö tehty kokeilu pysyväksi toiminnaksi sellaisenaan vai 
kaipaako se parantamista? 

Ei ehkä käytetä tässä muodossa. Pohjaa käytetään 
hyödyksi tulevaisuudessa kun kirjaamista kehitetään. 

Järvenpäässä on aloitettu voimavaralähtöinen 
hoitomalli jonka osana luodaan yhtenäinen 
kirjaamismalli 

Jos kokeilu kaipaa parantamista, mitä muutoksia teemme?  

Koko työyhteisön olisi sitouduttava prosessiin osana 
kirjaamismallin kehittämistä 

 

 

 

MITEN TAVOITTEEMME TOTEUTUI, MITÄ 

OPIMME? 



 

 

Kirjaamisen laatu parani jonkin verran 

MIKÄ TOIMINTATAPA OIKEASTI MUUTTUI? 



Kuka vastaa seurannasta? 

Ylin johto, esimiehet ja tiimivastaavat 

Mittaus/arviointi toistetaan:  Ehkä tulevaisuudessa 

MITEN SEURAAMME JATKOSSA, ETTÄ 

PYSYMME TAVOITTEESSA? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARVIAINEN 

PÄIVÄRIVIN LISÄTIETO –KENTÄN TEKSTIN 

TARKISTAMINEN (SIIVOAMINEN) JA 

SUUNTAA ANTAVAN KÄYNTIAJAN 

KIRJAAMINEN KENTÄN ALKUUN 

    22.5.2015 



Tavoite:  

Kaikkien asiakkaiden PAHOSU:jen päivien 

lisätietokentissä on asiakkalle optimaalinen 

käyntiaika, Helpottaa työnjakajien työtä, samoin 

hoitajien, jotka eivät ko. asiakasta niin hyvin tunne.  

Suunnitelmamme:  

Vastuu Sh:t kertovat tiimeissä, viesti toimitettu 

sähköpostilla viikolla 8. Vastuuhoitajat tarkistavat 

lisätietokentät viikolla 18.  

TÄTÄ TAVOITTELIMME, NÄIN SEN 

SUUNNITTELIMME TOTEUTTAA 



Mittari (konkreettinen):  

Asiakasmäärä verrattuna niihin, joilla on ja joilta 

puuttuu 

Alku- ja lopputilanteen mittaustulokset: 

Tarkkoja lukuja ei ole tullut coachille asti. Suurimmalla 

osalla käyntiajat on merkitty ja niiltä, joilta puuttuu, se 

lisätään. 

 

 

 

 

 

MITEN ONNISTUIMME? 



Jääkö tehty kokeilu pysyväksi toiminnaksi sellaisenaan 

vai kaipaako se parantamista? 

Jatkossa uusille asiakkaille laitetaan heti 

tarkoituksenmukainen käyntiaika pahosuun.  

 

Jos kokeilu kaipaa parantamista, mitä muutoksia 

teemme? 

Se, että muistetaan aika sinne laittaa, helposti 

unohtuu, kun on uusi toimintatapa.  

 

 

MITEN TAVOITTEEMME TOTEUTUI, MITÄ 

OPIMME? 



 

 

 

MIKÄ TOIMINTATAPA OIKEASTI MUUTTUI? 



Kuka vastaa seurannasta? 

Vastuuhoitaja tehdessään pahosua huolehtii, että aika 

siellä on. Tiimi sh lopuksi, jos vastuuhoitaja esim. 

poissa. 

Mittaus/arviointi toistetaan:  

Aina pahosua tarkistettaessa/uusittaessa huomioidaan 

aika.  

MITEN SEURAAMME JATKOSSA, ETTÄ 

PYSYMME TAVOITTEESSA? 



 

LOHJA 1 

KIRJAAMISEN AUDITOINNIN ALOITUS 

 

 
 

    22.5.2015 



Tavoite: Yhtenäistää kirjaamisen perusta 

hoitosuunnitelmaan, jotta voidaan jatkossa tehdä 

auditointia 

Suunnitelmamme: Luoda yhtenäinen ohjeistus siitä, mitä 

ainakin pitää hosu/hokessa olla asiakkaan kohdalla; 

tulotilanne kirjattu huolella ja mitkä tarpeet pitää 

jokaiselta löytyä.  

TÄTÄ TAVOITTELIMME, NÄIN SEN 

SUUNNITTELIMME TOTEUTTAA 



Mittari (konkreettinen): Ohjeet tehty ja jalkautettu 

alueille. Muutoksille varattu aika viikot 16-18. 

(jatkoaikaa tuli viikolle 19) 

Alku- ja lopputilanteen mittaustulokset: Mittaus: 

alueiden korjattujen/ajantasalle saatettujen Hosujen 

määrä. Mikro tarkistaa ajan päätyttyä, miten on 

toteutettu. Vastausten pohjalta valtaosa muutoksista 

tehty: aluekierroksen tuloksena 98 % tehty, vain 

muutama tekemättä 18.5  

 

 

 

 

 

MITEN ONNISTUIMME? 



Jääkö tehty kokeilu pysyväksi toiminnaksi sellaisenaan vai 
kaipaako se parantamista? 

- Yhtenäinen pohja tulee jäämään, helpottaa kun on 
olemassa minimi, jonka mukaan on ainakin tehtävä. 
Haasteena on miettiä, miten saadaan ns. poikkeava 
tilanne myös nousemaan esille tarpeena ja hoke 
ajantasaisuus 

Jos kokeilu kaipaa parantamista, mitä muutoksia teemme? 
Arvioinnin osuus kirjaamisessa, tähän pitää seuraavaksi 
panostaa. On myös arvioitava, ovatko valitut tarpeet 
toimivat ja saadaanko kirjaamisen laatu paranemaan 

 

 

 

MITEN TAVOITTEEMME TOTEUTUI, MITÄ 

OPIMME? 



Tietoisuus siitä, mitä pitää ainakin asiakkaan kohdalla 

hoitosuunnitelmaan tehdä, mitä  vaaditaan.  

 

 

MIKÄ TOIMINTATAPA OIKEASTI MUUTTUI? 



Kuka vastaa seurannasta? 

- Esimies yhdessä vastuuhoitajan kanssa, pegasos-

vastaava seuraa myös 

 

Mittaus/arviointi toistetaan:  

Syksyllä on käytävä hoket läpi, jotta nähdään 

muistetaanko uusille tehdä samalla tavalla myös. 

Auditoinnin jatkon suunnittelu esimiesten ja johdon 

kanssa? (seuraava isompi asia jatkaa) 

MITEN SEURAAMME JATKOSSA, ETTÄ 

PYSYMME TAVOITTEESSA? 



 

HYVINKÄÄ 

MYÖNTEINEN ASENNE TYÖSSÄNI 

 

 
RAKSAN KEHITTÄMISTEHTÄVÄ KEVÄT 2015 

    22.5.2015 



 

1. Kehittämistoimenpide oli aamutyön sujuvuus  

 KAIEN- korit on otettu nyt käyttöön joka tiimissä  

  työnjakajamalli on käynnistynyt molemmilla alueilla 

 lisäksi Eteläinen kotihoito pilotoi Pegasos-tulosteen kun 
työnjakajamallista on saatu toimiva käytäntö. 

 

2. Kehittämistoimenpide oli  työkuormalaskurin käyttöönotto.  

 tavoitteena on hyödyntää työkuormalaskuria  korien 
muodostamisessa sekä resurssien hallinnassa. 

 työkuormalaskuri on otettu päivittäiseksi työvälineeksi 1.3. 
alkaen. 

 

Mikrosysteemin kehittämistoimenpiteet 2014-2015  



Miksi: 

 kentällä aistii ahdingon kiireeseen, riittämättömyyden tunteeseen. Kiire on syyllinen 
joka tilanteessa. 

 Tiiminä halusimme keskittää kehittämisen, suunnan vaihtoon!! 

 

 Asenne ratkaisee ! 

 

Tavoite:  

 Työhyvinvoinnin lisääminen 

 Sitoutuminen työhön 

 Kiireen tunne loppuu 

 

 Suunnitelmamme: 

 MINÄ-työssäni -kysely  

 

MYÖNTEINEN ASENNE OMASSA TYÖSSÄ 



 

 Vastausaikaa 30.3-10.4 jonka aikana saimme 29 
vastausta 

 

 Vastausaikaa jatkettiin viikko. 17.4 mennessä 
vastauksia tuli 50 eli vastausprosentti ~50% 

 

 Kysely toteutettiin webpropolin kautta, joka 
mahdollisti helpon vastaamisen ja analysoinnin 

 

 

 

 

 MINÄ työssäni- kysely 



1. Pystynkö omalla toiminnallani vaikuttamaan kotikäyntiin? 

50 vastausta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Kiire, asiakaslähtöisyys, työn organisointi 

 Järjestelen työpäivän hyvin. 

 Asiakkaalle en näytä kiirettäni. Pyrin tekemään työt kuten haluaisin itseäni kohdeltavan. 

 Omalla käytöksellä pystyy aina vaikuttamaan. Jos olen kiireettömän oloinen ei asiakkaalle  

       synny tunnetta, että hoitajalla on kiire 

 Jokainen asiakas on yksilö ja hoidon tulisi olla mahdollisimman yksilöllistä ja tarpeen täyttämää hoitoa. 

       Kiireestä huolimatta tulisi antaa asiakkaalle kuva, että hänelle on aikaa. 

 Siihen voin käytökselläni vaikuttaa kuinka kiireessä kohtaan asiakkaan 

 

 Ei ole aikaa suunnittelulle ja kiireettömälle käynnille 

 Toisinaan kiire näkyy omassa työssä myös asiakkaan luona. Työn laadun ja asiakkaan kohtaamisen pyrin 

       pitämään hyvänä. 

 Tiukka aikataulu aiheuttaa sen, että vain välttämätön tehdään ja nopeasti. Asiakkaan kohtaaminen oikeasti 

       ei toteudu. 



2. Toteutanko asiakaskäynneillä asiakkaan HOKE:n mukaiset tehtävät? 



HOKE- päivitys, asiakasmaksu, arviointi/havainnointi 

 Tärkeimmät kuten lääkkeen anto, hygienia ja ravitsemus toteutuu. Kuntouttava 

työote esim asiakas pukisi kaikki vaatteet ilman apua ei aina voi toteutua. 

 Teen ne sekä työni puolesta paljon muutakin asiakkaanasioihin liittyvää. Arvioin 

päivittäin mitä asiakas käynneillä tarvitsee ja onko eteenpäin vietäviä asioita 

 Pyrin tekemään HOKE:n mukaiset tehtävät, joskus joutuu tinkimään ajanpuutteen 

takia tehtävistä. 

 

 HOKEt eivät ole ajan tasalla 

 Ei enää nykyisillä työlistoilla 

 Joskus pakko ”oikaista” kun aamukäynnit venyvät mahdottoman myöhään 

 HOKEt eivät ole kaikkien kohdalla ajan tasalla. Silloin ei aina onnistu toteuttaa 

tehtäviä kuten pitäisi, asiakaslähtöisesti ja rauhassa. Asiakas maksaa 

käynneistä ja ajos ollaan vähemmän aikaa varastamme heidän hoitoajastaan!!! 



3.Osaan organisoida työtäni? 



Suunnittelu, työnjako, hukkatyö 

 Asiakkaan luona teen työtä lomittain, ei turhaa odottelua. Siirtymiset asiakakan 
luota toiselle teen käyttäen lyhyintä ja nopeinta reittiä. 

 Pakko osata priorisoida jos kotihoidossa on töissä. Hukkatyötä tulee väkisin. 
ERITTÄIN PALJON ON TYÖTÄ JOTA EI TILASTOIDA MIHINKÄÄN. Joka vaikuttaa 
siihen että kotihoidossa olisi ”luppoaikaa”. 

 Työt on laitettu jo valmiiksi aamulla, joten vain asiakkaalla käydessä voi 
organisoida töitä 

 Käyn läpi asiakkaat aamulla ja katson oman työjärjestyksen sen perusteella 

 

 Toinen henkilö suunnittelee päivän listat, siihen ei paljon pysty vaikuttamaan. 
Yrittää vain ehtiä tehdä kaiken. 

 Osaan mutta enää ei ole mahdollisuutta organisoida; työnjakajamalli! 

 Osaan suunnitella järkevästi työpäiväni. Mutta asiakastyötä on usein ja melkein 
joka päivä liikaa, ei hyvät organisointitaidot riitä. Paikasta toiseen juostaan 
aivottomina ja siinä tapahtuu virheitä. 



4.Olen tyytyväinen työn jakautumiseen tiimissä? 



Kuormitus, hoitotyönluvat, tasapuolisuus 

 Oman tiimin sisällä työt jakautuvat hienosti, pientä hiomista 
olisi siinä mitä käyntejä sairaanhoitajalle laitetaan. 

 Koen että pyörällä liikkuminen on otettu hienosti huomioon 
työnjaossa. 

 Uuden työnjakokäytännön myötä tasapuolisuus alkanut 
toteutua 

 Kaikki kun ei ota vastuuta omasta työstä niin toiset 
kuormittuu 

 Korit eivät ole tasapainossa 

 Jotkut hoitajat pääsevät helpommalla kuin toiset 

 Kevennykset ja puuttuvat hoitotyönluvat vaikuttavat 
kuormittavat tiimejä 



5. Olen tyytyväinen työn jakautumiseen alueella? 



PAHOSU ajat, tasapuolisuus 

 Vaikea ottaa kantaa muiden tiimien työnkuormitukseen, 
koska en ole siellä työskennellyt. Uusi työnjakajamalli tuo 
oletettavasti tähänkin positiivisen panoksen. 

 Ei asiakkaita saa tasan ikinä ,koska tilanne elää koko ajan 

 

 Tiimeissä liian vähän työntekijöitä, todella epätasa-arvoista 
teettää yhtä paljon ilta/viikonlopputyötä tiimissä jossa 10 
työntekijää vastaan 18 työntekijää! 

 Työ jakautuu todella epätasaisesti alueiden kesken! Eikö 
hoitajia voisi siirrellä enemmän ja huolehtia että työt 
jakautuisivat tasapuolisesti. 

 Toisen 30 min on toisen 15 min!!! 



6. Olen tyytyväinen yhteistyöhön tiimissä? 



Tiimityö, vastuuhoitajuus, tiedonkulku 

 Tiimissä vedetään yhtä köyttä, sellainen tunne itsellä on! 

 Aika hyvin toimii tiimissä yhteistyö. On vähän kiinni myös 
omasta jaksamisesta. Välillä tuntuu että työkaveritkin ovat 
kovin väsyneitä tähän pyöritykseen. Välillä ilmapiiri on 
negatiivinen. Yhdistyminen kuitenkin omassa tiimissä mennyt 
aika hyvin. 

 Otettu keikkalainen hyvin vastaan, saa apua!!! 

 Meillä on hyvä ja avoin tiimi!! 

 Tiedonkulku pätkii. Asiat jää ns. ilmaan. Vastuuhoitajia ei ole 
vielä sovittu. 

 Kaikki yrittää parhaansa mutta mikään ei tunnu riittävän 

 Enemmän yhteistä aikaa tiimien kohtaamiseen ja näkemiseen 



7. Olen tyytyväinen yhteistyöhön alueella? 



Pelisäännöt, alueiden yhdistäminen 

 Osittain parantamisen varaa on aina. 

 Enemmän pitäisi käydä läpi yhteisiä pelisääntöjä 

 Asiakastyö sinänsä ihan mielenkiintoista, mutta tilanne 

muuttunut alueiden yhdistämisen myötä täysin negatiiviseksi. 

Liikaa asiakaskäyntejä, kiire, asiakas kärsii. Työntekijät 

uupuneita. 

 Alueella on selvää kitkaa tiimien välillä. 

 Ollaan kaikki liikaa omissa tiimeissä, asiakkaat kuitenkin 

yhteisiä!! 

 Tiimeissä on liikaa ”me henkeä” eli ei sitouduta koko alueena. 



8. Minusta on kiva tulla töihin? 



TYÖKAVERIT, työssä jaksaminen, aamut 

 Tulen aina positiivisin mielin aloittamaan työpäiväni, tuo se sitten 
mitä vaan tullessaan. 

 Työkaveri auttaa jaksamaan!!! 

 Jos on kovin väsynyt, ei aina oikein innosta. Mukavat tiimikaverit 
auttavat jaksamaan. 

 Motivoiva työ auttaa jaksamaan sekä mukavat työkaverit tiimissä 
joka on suhteellisen pieni. Myös saatu hyvä palaute on plussaa. 

 Pidän työstäni 

 Aamut yhtä kaaosta 

 Ainainen hälinä, kiire ja kireät aamut kun ei ole työntekijöitä ja 
autoja , ei saa minua tuntemaan siltä että haluaisin kovin mielelläni 
tänne tulla 

 Joutuu päivittäin miettimään omaa työssä jaksamista 



9. Viihdyn työssäni? 



Sitoutuminen, muutos, asiakkaat ja työnkuva 

 Kyllä työ kotiolot voittaa!! 

 Itse työstä ja asiakkaista tykkään edelleen, mutta puitteet on mitä on. 

 Tykkään työstäni ja toivon että jaksan tehdä tätä eläkkeelle asti 

 Työnkuvan vaihduttua olen viihtynyt työssäni. 

 Laadukkaan kotihoitotyön tekeminen on tehty vaikeaksi. Mietin, 
luokitellaanko tällainen jo työpaikkakiusaamiseksi. 

 Kotihoito on tähän asti ollut viihtyisä työpaikka, asiakkaat ja 
työkaverit/esimiehet mukavia. Mutta tämän suuren uudistuksen jälkeen se ei 
enää tunnu siltä. Välillä tukee ajatus että pitäisikö hakea muualle töihin. 

 Viihtyisin paremmin jos kännykät laitettaisiin kiinni aamuraportin aikana… 
Facebookissa istutaan koko päivä!!! Ei kuunnella tärkeitä asioita. Viihtyisin 
paremmin kun kaikki ottaisivat vastuuta, jokainen sitoutuisi työhön ja niihin 
annettuihin tehtäviin. 



10. Huomioin työkaverit 



11. Arvostan omaa työntekoani 



12. Kohtelen kaikkia työkavereitani kuten toivon itseäni kohdentavan 



22. Miten voin vaikuttaa omaan ja muiden työhyvinvointiin? 

 Toisten neuvominen, auttaminen ja opastaminen on tärkeää. Työssä pitäisi olla mukavaa 
ja pitäisi nauraa. Hyväntuulisuus heijastuu myös asiakkaisiin. Työhyvinvoinnissa on 
tärkeää vakiintunut henkilökunta, sijaisten ja keikkalaisten älytön käyttö ei ole ratkaisu. 
Asiakkaat kärsivät, hoitotyönlaatu kärsii ja vakituiset kuormittuu liikaa ja 
sairaslomakierre on mielestäni valmis. Se vasta kallista on. 

 Pitämällä itsestään huolta vapaa-ajalla.  

 Tekemällä ilmapiirin omalta osaltaan hyväksi. 

 Ehkä asenne pitäisi olla positiivisempi itsellä ja muilla!!! 

 En rutise turhista ja joustan jos pystyn. Yritän olla hyväntuulinen. 

 Olemalla avoin, rehellinen, ymmärtäväinen ja toiset huomioon ottava. Yrittää ajatella 
uudistukset/muutokset positiivisesti ja itseä kehittäväksi. 

 Positiivinen, kannustava palaute auttaa jaksamaan. 

 Itselleni sanon aina että, ”olen tärkeä ihminen maailmassa kuten toisetkin” Pitää 
arvostaa itseä ja muista ihmisiä, silloin jaksaa paremmin. Jokaisella on vaikeaa elämässä 
ja ilon aiheita tulee myös jokaiselle. Valittamalla ei pääse eteenpäin vaan periksi 
antamattomalla asenteella ja arvostamalla jokaista ihmistä! Omalla asenteella voi toista 
auttaa ja piristää jaksamaan, elämässä. Välittämällä toisesta ja auttamalla tarvittaessa. 



Jatko toimenpiteet 

 Tulokset käydään läpi tiimeissä 

 Tehdään jatkosuunnitelma kehityskohteita varten 

 Kysely uusitaan loppuvuodesta 2015 



 

INKOO 

TYÖHYVINVOINNIN LISÄÄMINEN JA 

YHTEISET PELISÄÄNNÖT 

 

 
RAKSAN KEHITTÄMISTEHTÄVÄ KEVÄT 2015 

    22.5.2015 



Tavoite: Työhyvinvointi, 

Yhteiset pelisäännöt,vuosikello käyttöön 

 

 

 

Suunnitelmamme: Tehdään kysely työhyvinvoinnista 

Suunnitellaan yhteiset pelisäännöt/Vuosikellot 

TÄTÄ TAVOITTELIMME, NÄIN SEN 

SUUNNITTELIMME TOTEUTTAA 



Mittari (konkreettinen): Kyselylomake, 

Suunnittelupalaverit 

 

 

Alku- ja lopputilanteen mittaustulokset:  

 

 

 

 

 

MITEN ONNISTUIMME? 



Jääkö tehty kokeilu pysyväksi toiminnaksi sellaisenaan 

vai kaipaako se parantamista? 

Vuosikello jää pysyväksi tavaksi (säännölliset 

päivitykset), myös pelisäännöt. 

 

 

Jos kokeilu kaipaa parantamista, mitä muutoksia 

teemme? 

 

 

 

MITEN TAVOITTEEMME TOTEUTUI, MITÄ 

OPIMME? 



Kuka vastaa seurannasta? 

 

Mittaus/arviointi toistetaan: Työhyvinvointi kysely 

tehdään uudestaan syksyllä 2015 

MITEN SEURAAMME JATKOSSA, ETTÄ 

PYSYMME TAVOITTEESSA? 



 



 



 

SIUNTION KUNTA 

OMAHOITAJUUS JA REITTIJAKO 

 

 
RAKSAN KEHITTÄMISTEHTÄVÄ KEVÄT 2015 

    22.5.2015 



Tavoite:  

 Työnjaon tasapuolisuus ja tasaisuus 

 Omahoitajuuden syventäminen 

 Reittijako myös päivävuoroihin 

 reittijako tukee omahoitajuutta 

Suunnitelmamme:  

 Välittömän asiakastyön mittaaminen 3/2015 

 Vastuuasiakkaiden jakaminen 

 Elämänkaarilomake käyttöön 

 Reittijako päivävuoroon 

 Baronan työajankohdentumisen mittaus 18.-31.5.2015 

TÄTÄ TAVOITTELIMME, NÄIN SEN 

SUUNNITTELIMME TOTEUTTAA 



Välittömän asiakastyöajanmittaus työkuormalaskurilla  

(23.2.-15.3.2015 Titania 4/15) 

 

Maanantai 32,3%  

Tiistai  31,6% 

Keskiviikko 37,7% 

Torstai  28,4% 

perjantai 29,6% 

lauantai 40,0% 

sunnuntai 45,3% 

  

Kaikki yhteensä: 33,8%    
(vuonna 2013 OMA MITTAUS:38% TIMER MITTAUS 44%) 

 

 

 

 

 

MITEN ONNISTUIMME? 



TOIMENPITEET 

 

 Tulokset käyty lävitse viikkopalaverissa 15.4.2015 
 

 PAHOSUjen päivitykset tehty 4/2015 aikana 

 Vanhuspalveluiden yksiköihin yhteiset pelisäännöt puuttuvien 

työntekijöiden rekrytoimiseen. 

 KOHOon käyttöön välittömän asiakastyönraja sijaisten 

 tarpeen määrittelemiseen (= ½ työpäivästä välitöntä 

 asiakastyötä) 

 Vastuuasiakkaiden läpikäynti ja jakaminen suoritettu. 

 Elämänkaarilomakkeet käyttöön kaikille säännöllisen kotihoidon 

asiakkaille huhtikuun aikana (asia huomioitu myös työnjaossa). 

 

 



TYÖNJAKAMISESSA KEHITETTY 

REITTIJAKOA 

 

 Iltareitit (2kpl) ja viikonloppu aamureitit (3kpl) ovat 

olleet jo käytössä  

 Valmiit reitit ovat helpottaneet työnsuunnittelua, 

lyhentäneet työhön lähtöaikaa ja esimerkiksi sijaiset 

kokeneet reitit hyviksi. 

 Aamuvuorojen suunnitteluun otettu käyttöön 5-6 

valmista reittiä.  

 Reittien suunnittelun pohjana mm. työn tasaisuus / siirtymät / 

välitön asiakastyöaika. 

 

 

 

 



 

 Välittömän asiakastyöajan säännöllinen seuranta tärkeää! 
 Ruuhkahuippujen tunnistaminen ja työkuorman tasaantuminen 

 Yhteiset pelisäännöt / toimintaohjeet kaikilla KOHOn työntekijöillä 

 

 Elämänkaarilomakkeet pysyväksi käytännöksi Siuntion kunnan 
kotihoitoon! 

 syventäneet hoitosuhdetta 

 koettu pääsääntöisesti mukavaksi asiaksi 

 

 Reittijako ja reittien optimointi tärkeää! 
  hukkatyön karsiminen (odottaminen, kuljetus, työn uudelleen jakaminen jne) 

 

 Baronan työajankohdentumisen mittaus tällä hetkellä meneillään! 
 Mielenkiinnolla odotamme tuloksia. 

 

 

 

MITEN TAVOITTEEMME TOTEUTUI, MITÄ 

OPIMME? 



 

 

MIKÄ TOIMINTATAPA OIKEASTI MUUTTUI? 

• Elämänkaarilomakkeet otettu käyttöön  

 

• PAHOSUt tarkistettu asiakkaiden tarpeiden pohjalta 

 

• Kunnan sisäiset yhteiset pelisäännöt käyty muistin virkistämiseksi 

jälleen lävitse mm. 

  KOHOn asiakasprosessi 

  Yhteiset ohjeistukset kunnan sisällä. 

 

• Reittijako lähtenyt hahmottumaan myös arkipäivien aamuvuoroihin. 

 


