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TIIVISTELMÄ 

Koti-ikävä pilotin tavoitteena on ollut löytää uudenlainen, tehokkaampi 
toimintamalli yli 75-vuotiaiden kotihoitoon ja kotihoidon akuuttien tilanteiden 
hallintaan yhdessä tehostetun kotiutumisen (Tehosa), ensihoidon, päivystyksen, 
kotihoidon, turva-auttajien ja yöpartion toimijoiden kanssa. 

Uudella toimintamallilla tavoiteltiin oikea-aikaista ja tarpeenmukaista apua 
asiakkaalle sekä saumatonta yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Lähtökohtana oli 
hoidon tarpeen arviointi ja aloittaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, 
jolloin asiakasta voitiin auttaa jo hänen kotonaan ja ennaltaehkäistä 
tarpeettomat päivystyskäynnit.  

Kotihoidon uusi toimintamalli koostuu kolmesta toisiinsa kytkeytyvästä 
osaprosessista: 1) varhaisen puuttumisen malli, 2) äkillisen tilanteen malli ja 3) 
toipilasajan malli. 

Koti-ikävä toimintamallia testattiin ajalla 1.4 - 30.9.2012 Lappeenrannassa 
kotihoito keskusta-pohjoisen alueella, jossa toimii viisi kotihoidon tiimiä. Näistä 
kolme osallistui pilottiin (Kaukaan, Keskustan ja Peltolan tiimit). Asiakastapauksia 
pilotin aikana kirjattiin 137, joista 12 % osallistui useamman osaprosessin 
mukaiseen toimintamalliin. 

Tässä raportissa kuvataan Koti-ikävä pilotin toteutuminen ja keskeisimmät 
osaprosesseissa saavutetut tulokset. Lisäksi esitellään pilotin aikana syntyneitä 
hyviä käytäntöjä sekä keskeisiä havaintoja tulosten hyödyntämisen ja kotihoidon 
kehittämisen näkökulmasta. 

Pilotin aikana voitiin jo todeta, että merkittävin hyöty saavutetaan puuttumalla 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa asiakkaan toimintakyvyn heikkenemiseen. 
Tämä edellyttää riskitekijöiden ja uhkien tunnistamista, toimintakyvyn 
monipuolista arvioimista sekä asiakaslähtöisen kuntoutumissuunnitelman 
laatimista, säännöllistä toteuttamista ja arviointia. Tehokkaalla interventiolla 
ehkäistään asiakkaan voinnin ja toimintakyvyn romahtaminen. Varhaisella ja 
tehokkaalla puuttumisella voidaan myös lyhyellä ajanjaksolla palauttaa asiakkaan 
toimintakyky, vähentää palveluntarvetta ja edistää itsenäistä suoriutumista. 

Pilotin aikana ja sen jälkeen on aktiivisesti kehitetty kotihoidon kuntoutumista ja 
toimintakykyä tukevia prosesseja sekä parannettu moniammatillisen yhteistyön 
tekemistä ja konsultaatio käytäntöjä. Kehittämistyötä on tehty tiiviissä 
yhteistyössä kotihoidon kuntoutustiimin kanssa. Kehittämistyötä jatketaan 
edelleen, sillä uusien toimintatapojen omaksuminen ja asiakasta aktivoiva 
työtapa vaatii asenteiden ja koko hoitokulttuurin muutosta. Koti-ikävä 
toimintamallin jalkauttamista jatketaan Kotona kokonainen elämä -hankkeessa. 

Koti-ikävä toimintamalli on tukenut Eksoten strategian jalkauttamista käytännön 
tasolla. Toimintamallien käyttöönotolla lisätään ja vahvistetaan asiakaslähtöisen 
kotihoidon toteutumista. Koti-ikävä pilotissa luotu ja testattu toimintatapa on 
kytkeytynyt tiiviisti Kuntouttava kotiutuminen alaprojektiin. 

 

 



4 (13) 
 

 

1 PILOTIN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT  

Ikäihmisten määrä kasvaa Suomessa nopeasti lähivuosikymmeninä. Suuria 
haasteita koko palvelujärjestelmän kehittämiselle asettaa yli 75 -vuotiaiden 
määrän voimakas kasvu. Etelä- Karjalassa yli 75 -vuotiaiden määrä kasvaa 
ennusteen mukaan vuodesta 2011 vuoteen 2015 yli 8 % ja vuoteen 2020 yli 20 %.  

Lähtökohtana toiminnan kehittämiselle on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin 
strategia ja palvelurakenteen muutos. Strategian toimeenpanosuunnitelman 
mukaan painopistettä muutetaan raskaammista palveluista kevyempiin 
palveluihin. Muutoksen aikaansaamiseksi panostetaan kuntoutukseen ja 
kotiutumiseen, lisätään kotihoitoa ja omaishoitoa sekä muutetaan 
terveyskeskusten vuodeosastoja ja vanhainkoteja palveluasumiseksi. Kotihoito on 
keskeisessä asemassa ikäihmisen kotona asumisen tukemisessa. (Eksoten 
strategian toimeenpanosuunnitelma 2011–2015).  

Koti-ikävä pilotin taustalla on Kaakon SOTE-INTO 2 hankkeessa toteutettu Koti-
ikävä projekti. Lappeenrannan teknillinen yliopisto toteutti tutkimuksen Koti-
ikävä projektissa (2010–2011). Tavoitteena oli löytää kotihoitoon ja kotihoidon 
akuutteihin tilanteisiin (yli 75 -vuotiaiden osalta) liittyvien ammattilaisten 
yhteistyön kehittämisen mahdollisuuksia ja keinoja. Tutkimuksen pohjalta 
kehitettiin uusi kotihoidon toimintamalli, jota testattiin Koti-ikävä pilotissa. Koti-
ikävä pilotti, toimintamallin edelleen kehittäminen, pilotin suunnittelu ja 
pilottihenkilöstön koulutukset toteutettiin Eksoten kehittämisohjelma – 
hankkeessa. Eksoten kehittämisohjelman tavoitteena on luoda Eksoten 
strategisiin tavoitteisiin perustuvia uusia toimintamalleja kymmenessä eri 
alaprojektissa. Hankeaika on 1.11.2011–31.5.2014. 

Koti-ikävä pilotti on Eksoten kehittämisohjelma hankkeen alaprojekti. Pilotin 
toteuttamiseen saatiin EAKR rahoitus Etelä-Karjalan liitolta. Rahoitus kattoi 
alaprojektin vastuuhenkilön sekä kahden pilotissa työskentelevän hoitajan 
palkkakustannukset. Pilotin lähtökohtana oli kotihoidon toimintatapojen ja 
prosessien kehittäminen vastaamaan paremmin asiakkaiden oikea-aikaisen 
hoidon ja palvelun tarpeeseen. 

 

2 PILOTIN TAVOITE JA PILOTOITAVAN MALLIN KUVAUS 

2.1 Pilotin tavoite 

Pilotin tavoitteena on ollut löytää uudenlainen tehokkaampi toimintamalli yli 75-
vuotiaiden kotihoitoon ja kotihoidon akuuttien tilanteiden hallintaan yhdessä 
tehostetun kotiutumisen sairaanhoitajien (Tehosa), ensihoidon, päivystyksen, 
kotihoidon, turva-auttajien ja yöpartion edustajien kanssa.  

Tavoitteena on oikea-aikainen ja tarpeenmukainen apu asiakkaalle sekä 
parempi yhteistyö toimijoiden välillä, jolloin turhat päivystyskäynnit jäävät pois 
ja asiakasta voidaan auttaa mahdollisimman pitkälle hänen kotonaan. 

 

2.2 Pilotoitava malli 

Pilotoitava malli sisältää kolme toisiinsa kytkeytyvää prosessia: 
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1. Varhaisen puuttumisen malli (liite 1) 

Kuvaa prosessin ja toimintatavat tilanteeseen, jossa asiakkaan terveydentilassa 
tai toimintakyvyssä havaitaan muutoksia. 
Huomatessaan muutoksia asiakkaan terveydentilassa tai toimintakyvyssä, 
kotihoidon hoitaja arvioi tilanteen kiireellisyyden ja tarvittaessa konsultoi tiimin 
sairaanhoitajaa.  Tiimin sairaanhoitaja arvioi tilanteen ja tekee tarvittaessa 
kotikäynnin tai konsultoi lääkäriä. Lääkärin kotikäyntejä pyritään käyttämään 
pilotin aikana useammin. Sairaanhoitajan arvioinnin pohjalta asiakkaalle tehdään 
tarvittaessa moniammatillinen palvelutarpeen arviointi.  Lisäksi arvioidaan 
kuntoutumisen tarve ja toteutetaan tarpeenmukaiset toimenpiteet. 
 

2. Äkillisen tilanteen malli (liite 2) 

Kuvaa prosessin ja toimintatavat tilanteeseen, jossa asiakkaalla todetaan äkillinen 
yleistilan lasku. 
Havaitessaan äkillisiä muutoksia asiakkaan voinnissa, kotihoidon hoitaja tekee 
välittömän ensiarvion. Mikäli kyse ei ole hätätilanteesta tekee hän tarkennetun 
tilannearvion ja täyttää äkillisen yleistilan laskun lomakkeen (liite 3).  Tämän 
jälkeen hän toimii konsultaatio-ohjeen (liite 4) mukaan ja konsultoi ajankohdasta 
riippuen tiimin sairaanhoitajaa, Tehosan sairaanhoitajaa tai ensihoidon 
lääkintäesimiestä. 
Sairaanhoitaja tekee tilanne- ja riskiarvion sekä tarvittaessa konsultoi lääkäriä ja 
tekee kotikäynnin.  Sairaanhoitaja ohjeistaa tiimin hoitajan jatkohoidon 
toteutuksesta. Tämän jälkeen siirrytään toipilasaikamallin mukaiseen 
tehostettuun seurantaan. 
Ensihoidon lääkintäesimies tekee tilannearvion, lähtee tarvittaessa asiakkaan 
luokse ja informoi tiimin hoitajaa tilanteen selvittyä. Tämän jälkeen siirrytään 
toipilasaikamallin mukaiseen tehostettuun seurantaan. 
 

3. Toipilasajan malli (liite 5) 

Kuvaa prosessin ja toimintatavat kotiutuvien asiakkaiden kohdalla. 
Prosessissa kuvataan, miten kotiutuvien tai äkillisen tilanteen mallin 
läpikäyneiden asiakkaiden kohonnutta riskiä päätyä päivystykseen tai 
sairaalahoitoon pienennetään. Toipilasajan pituus on viisi vuorokautta 
kotiutuksesta tai äkillisestä tilanteesta. 
Toipilasajan mallia sovelletaan päivystyksestä, Novalta, keskussairaalasta ja 
perusterveydenhuollon osastoilta kotiutuvien asiakkaiden osalta. Lisäksi äkillisen 
tilanteen prosessin läpikäyneet siirtyvät automaattisesti toipilasajan mallin piirin.  

 
Kotiutus 
Nova, päivystys ja kotiuttavat osastot vastaavat kotiutuksen suunnittelusta ja 
kotiutuksesta. Mikäli kotiutus tapahtuu viikolla, otetaan yhteyttä kotihoidon 
tiimin sairaanhoitajaan, joka tekee riskiarvion 12 tunnin sisällä. Viikonloppuna 
otetaan vastaavasti yhteyttä Tehosan sairaanhoitajaan. Tiedon vastaanottava 
hoitaja tekee toipilasaikasuunnitelman sekä arvioi, onko tarvetta kotitilanteen 
moniammatilliseen kokonaisarviointiin. Mikäli tarvetta on, kokonaisarviointi 
tehdään 3 vuorokauden sisällä kotiutumisesta. Heti kotiutumisen jälkeen alkaa 
toipilasaika (5 vrk), jonka aikana tehdään kotihoidon käyntejä useammin ja 
seuranta on tehostettua.  

 
Äkillisen tilanteen läpikäyneet 
Äkillisen tilanteen mallin mukaisesti riskiarvion tehnyt kotihoidon tiimin tai 
Tehosan sairaanhoitaja arvioi onko tarvetta kotitilanteen kokonaisvaltaisen 
arvioinnin suorittamiselle. Mikäli tarvetta on, kokonaisarviointi tehdään 3 
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vuorokauden sisällä. Äkillisen tilanteen jälkeen alkaa toipilasaika (5 vrk), jonka 
aikana tehdään kotihoidon käyntejä useammin ja seuranta on tehostettua. 
 

3 TAVOITE JA PROSESSIKOHTAISET TULOKSET  

3.1 Varhainen puuttuminen 

Varhaisen puuttumisen toimintamallin käyttöönoton tavoitteena oli 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa havaita ja puuttua asiakkaan 
terveydentilassa tai toimintakyvyssä tapahtuneisiin muutoksiin ja sitä kautta 
ennaltaehkäistä voinnin ja kunnon romahtaminen ja niistä johtuva 
palvelutarpeen lisääntyminen. Tavoitteisiin pyrittiin asiakkaan toimintakyvyn 
laaja-alaisella arvioinnilla, moniammatillisen yhteistyön lisäämisellä sekä 
kuntoutumissuunnitelmien mukaisilla interventioilla.  

Uutta toimintamallissa: Pyritään lisäämään lääkärin kotikäyntejä. 
Moniammatillisen palvelutarpeen arvioinnin tarve arvioidaan aina. 
Moniammattillisessa palvelutarpeenarvioinnissa hyödynnetään muistihoitajan, 
fysioterapeutin ja kotihoidon ohjaajan erikoisosaamista.  

Pilottiajalta saadun kokemuksen mukaan varhaisen puuttumisen malli tukee 
kotona selviytymistä. Panostamalla asiakkaan fyysisen toimintakyvyn ja 
liikkumisen parantamiseen tämä edistää samalla myös psyykkistä, sosiaalista ja 
kognitiivista toimintakykyä. Lisäksi tehokkaalla interventiolla voidaan oleellisesti 
vaikuttaa asiakkaan palvelutarpeen pienenemiseen.  

Varhaisen puuttumisen mukaisia, kirjattuja asiakastapauksia oli 38, joista 9 liittyi 
terveydentilan laskuun ja 29 toimintakyvyn muutokseen. Terveydentilan laskuun 
liittyvien asiakkaiden kohdalla konsultoitiin lääkäriä ja osalle lääkäri teki myös 
kotikäynnin.  Toimintakyvyn laskuun liittyvien asiakkaiden kohdalla vastaavasti 
konsultoitiin pääasiassa fysioterapeuttia.  

Kuntoutumissuunnitelma laadittiin 26 asiakkaalle. Kuntoutumissuunnitelmaan 
sisältyivät asiakkaan toimintakyvyn mukaan: fyysiset harjoitteet, liikkuminen, 
ulkoilu ja kotiaskareiden tekeminen yhdessä hoitajan ja asiakkaan kanssa sekä 
menetettyjen taitojen palauttaminen sairaalasta kotiutumisen jälkeen (esim. 
kahvinkeitto, mikron käyttö, dosetin käytön opettelu). Asiakasta tuettiin ja 
kannustettiin omatoimisuuteen ja itsenäiseen suoriutumiseen kaikilla osa-
alueilla.   

Ravitsemukseen kiinnitettiin erityishuomio ja tarvittaessa otettiin käyttöön 
ravintolisät. Lisäksi arvioitiin apuvälineiden tarve ja ohjattiin niiden käyttöön. 
Asiakkaita kannustettiin osallistumaan myös kodin ulkopuoliseen toimintaan ja 
tarvittaessa avustettiin mm. kaupassa käyntiin, liikuntaryhmiin tai muihin 
tapahtumiin. 

Fyysisen toimintakyvyn (SPPB -testi) osalta asiakkaiden toimintakyky: parani 13 
asiakkaalla, pysyi samana 6 asiakkaalla ja laski 7 asiakkaalla. 

Asiakkaan fyysisen toimintakyvyn paraneminen voitiin todeta olevan suoraan 
verrannollinen myös asiakkaalle annettuun aikaan. Niissä tapauksissa, joissa 
asiakkaan toimintakyky ei parantunut, oli asiakkaalle annettu aika lisääntynyt 
puolessa vuodessa keskimäärin 4,8 tuntia. Vastaavasti asiakkaat, joiden fyysinen 
toimintakyky parani, oli heille annettu aika lisääntynyt puolessa vuodessa 
keskimäärin 19,9 tuntia. (kuvio) 
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Kuntoutumissuunnitelmien toteutumisen ja arviointien perusteella voitiin todeta 
lähes jokaisella asiakkaalla, joiden fyysinen toimintakyky oli parantunut myös 
psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn parantuneen. 

Pilotin aikana moniammatillisen palvelutarpeen arvioinnin osalta tarve nähtiin 
pääasiassa fysioterapeutin konsultointina. Jatkossa tulee edelleen kehittää 
moniammatillista yhteistyötä ja asiantuntijoiden hyödyntämistä, jotta voidaan 
parhaalla mahdollisella vastata asiakkaan tarpeisiin. Palvelutarpeen arviointi 
kytkeytyy kiinteästi toimintakyvyn arviointiin ja arviointiosaamista tulee edelleen 
lisätä ja vahvistaa. Asiakkaan toimintakyvyn arviointi varhaisen puuttumisen 
näkökulmasta on keskeistä, sillä usein toimintakyvyn hidas heikkeneminen jää 
havainnoimatta. Mitä varhemmin toimintakyvyn laskuun puututaan, sitä 
nopeammin se voidaan palauttaa ja parantaa asiakkaan itsenäistä suoriutumista. 
Tämä myös ehkäisee avun ja palvelutarpeen kasvua. 

 

3.2 Äkillinen tilanne  

Äkillisen tilanteen toimintamallin käyttöönoton tavoitteena oli, että asiakas saa 
akuutti tilanteessa oikea-aikaisen ja tarpeenmukaisen avun ja vältetään 
epätarkoituksenmukaiset päivystyskäynnit.  Tavoitteeseen pyrittiin toimijoiden 
välisellä saumattomalla yhteistyöllä ja hoitajien osaamisen lisäämisellä; 
ensihoidon koulutukset.   

Uutta toimintamallissa oli, että kotihoidon työntekijä tekee ensiarvion ja mikäli 
kyseessä ei ole hätätilanne, tarkennetun tilannearvion. Sairaanhoitaja/ensihoitaja 
käy asiakkaan luona tarkastamassa tilanteen aina, kun on epäily, että myös 
lääkärin konsultaatiota tarvitaan. Asiakkaan tilanteen huolellisen selvittämisen 
apuna oli Äkillisesti heikentynyt yleistila –ohje hoitajalle (liite 3)  ja Konsultaatio –
ohje (liite 4). Konsultaatio-ohjetta velvoitettiin käyttämään tilanteissa, joissa 
kotihoidon työntekijän arvion mukaan asiakas tulisi viedä päivystykseen tilan 
arvioon tai jos kotihoidon työntekijä on epävarma asiakkaan tilasta ja varmuuden 
vuoksi aikoo lähettää asiakkaan päivystykseen. 

 

Äkillisen tilanteen mukaisia, kirjattuja asiakastapauksia oli 25, joista neljässätoista 
tapauksessa hoidon järjestely hoitui muulla keinoin, kuin päivystykseen 
lähettämällä. Ilman uutta toimintatapaa osa asiakkaista olisi todennäköisesti 
lähetetty päivystykseen. Erityisesti ne tilanteet, joissa kotihoidon hoitaja olisi 
varmuuden vuoksi lähettänyt asiakkaan päivystykseen, voitiin ennaltaehkäistä. 



8 (13) 
 

 

Hätätilanteita oli seitsemän, joista kaikissa asiakas lähti päivystykseen. Syitä olivat 
mm. sydänoireet, halvaus, pahentunut hengenahdistus ja kaatuminen. 
Sairaanhoitajan riskiarvion perusteella neljä asiakasta lähti päivystykseen. Näistä 
yksikään päivystyskäynti ei ollut tarpeeton. 

Vaikka asiakasmäärä oli vähäinen, voidaan todeta mallin käyttöönoton 
parantaneen asiakkaan oikea-aikaisen ja tarpeenmukaisen hoidon saamista.  
Myöskään turhia päivystykseen lähettämisiä ei ollut.  

 

Äkillisen tilanteen mallin käyttöönotolla lisättiin hoitajien osaamista ja 
akuuttitilanteiden hallintaa. Kattava koulutuspaketti asiakkaan tarkennettuun 
tilannearvioon on vastannut tarpeisiin ja antanut hoitajalle työkaluja arvioida 
päivystyksen lähettämisen tarvetta. Ensihoidon toteuttama koulutus arvioitiin 
kerätyn palautteen mukaan kiitettäväksi.  Koulutuksen koettiin myös lisänneen 
varmuutta ja vastuunottoa sekä lähihoitajien osaamisen arvostusta.  
Kynnys yhteydenottoon on madaltunut eri ammattiryhmien ja asiantuntijoiden 
välillä. Lisäksi todettiin, että saatavilla oleva asianmukainen ja riittävä 
hoitovälineistö sujuvoittaa työn tekemistä ja nopeuttaa hoidon aloittamista.  

 

3.3 Toipilasaika 

Toipilasajan mallin käyttöönoton tavoitteena oli parantaa kotiutusten hallintaa ja 
varmistaa kotihoidon asiakkaan onnistunut kotiutuminen. Lisäksi haluttiin 
pienentää kotiutuneiden ja äkillisen tilanteen mallin läpikäyneiden kohonnutta 
riskiä päätyä päivystykseen tai sairaalahoitoon viiden vuorokauden aikana 
kotiutuksesta tai äkillisestä tilanteesta.  
 
Uutta toimintamallissa: Kotiutuvalle asiakkaalle tehdään riskiarvio 12 tunnin 
sisällä kotiutuksesta. Kotiutuvan/äkillisen tilanteen mallin läpi käyneen asiakkaan 
moniammatillisen kokonaisarvion tarve arvioidaan aina. Toipilasaikana (5 vrk) 
toteutetaan tehostettua seurantaa ja kotihoidon käyntejä tehdään tihennetysti. 

Kotiutuksen hallintaa parannettiin toipilasajan mallissa. Asiakas on saanut 
riittävän seurannan toipilasaikana ja tämä on lisännyt kotiutuvan ja omaisen 
turvallisuudentunnetta. Lisäksi asiakkaan toimintakykyä ja kotona selviytymistä 
on arvioitu kokonaisvaltaisemmin ja palvelut räätälöity todellisen tarpeen 
mukaan. Kuntoutumistarpeen arviointi on myös tehostunut toipilasaikana.  

Toipilasajan mukaisia, kirjattuja asiakastapauksia oli 58, joista viiden vuorokauden 
aikana kolme palasi sairaalaan ja yksi lähti päivystykseen. Toipilasajan asiakkaista 
säännöllisen kotihoidon asiakkaita oli 36 ja tilapäisen kotihoidon asiakkaita 22. 
Tilapäisen kotihoidon asiakkaista kuudella alkoi säännöllinen asiakkuus 
toipilasajan jälkeen. Sairaanhoitajan riskiarvio määräajassa tehtiin 57 asiakkaalle. 
Toipilasaikana asiakkaille lisättiin keskimäärin 1-2 käyntiä/ vrk. Asiakkaan voinnin 
ja toimintakyvyn kohentuessa käynnit voitiin kuitenkin lopettaa. Toipilasajan 
jälkeen palvelut lisääntyivät 12 asiakkaalla. 

Toipilasajan mallissa keskeiset asiat ovat turvallisen kotiutumisen varmistaminen 
ja toimintakyvyn palauttaminen. Asiakkaan kuntoutumisen ja toimintakyvyn 
tukeminen on aloitettava viivettä asiakkaan kotiutuessa. Lähtökohtana on 
toimintakyvyn ja menetettyjen taitojen palauttaminen mahdollisimman 
optimaaliselle tasolle. Toipilasaikana kuntoutumisen edistymistä ja arviointia 
tulee kirjata päivittäin. 
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Pilotin aikana myös toipilasajan mallissa moniammatillinen toimintakyvyn ja 
palvelutarpeen arviointi toteutettiin pääasiassa yhteistyössä fysioterapeutin 
kanssa. Jatkossa tulee edelleen lisätä ja kehittää moniammatillista, 
kokonaisvaltaista asiakkaan arjessa selviytymisen arviointia.   

 

3.4 Yhteistyö 

Koti-ikävä pilotissa kotihoidon yhteistyökumppaneina toimivat: Tehostettu 
kotiutusryhmä (TeHoSa), ensihoito, päivystys, osastot (erikoissairaanhoito ja 
perusterveydenhoito), yöpartio ja turva-auttajat. Valitut organisaatiot ovat 
keskeisiä toimijoita kehitettävissä prosesseissa. Pilotin kesto oli varsin lyhyt 
tiiviimmän yhteistyön aikaansaamiseksi. Voidaan kuitenkin todeta, että 
yhteistyön lisääminen ja kehittäminen pääsivät hyvään vauhtiin. 

Ensihoito on ollut tiiviisti mukana yhteistyön ja toiminnan parantamisessa, sillä 
ensihoitajat ovat kouluttaneet pilottitiimien henkilöstön akuuttitilanteiden 
hallintaan. Tämä on laajentanut kotihoidon vastuuta ja henkilöstön osaamista. 
Yhteistoiminta on myös lisännyt toisen työn arvostusta, tiedon kulkua ja 
selkiyttänyt konsultaatioita. Erityisesti yhteistyö on tiivistynyt tehostetun 
kotiutumisryhmän (TeHoSa) ja perusterveydenhuollon osastojen kanssa.  

 

4 PILOTIN TOTEUTUS  

4.1 Pilotin kesto  

Pilotti toteutettiin ajalla 1.4.–30.9.2012. Pilotista on suunniteltu julkaistavan 
loppuraportin lisäksi erillinen analyysi pilottiin liittyvistä tapaustutkimuksista. 
Analyysin toteuttaa Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Mahdollisen analyysin 
toteuttamisen ajankohtaa ei hankkeen päättyessä ole vielä määritelty. 

4.2 Pilotin organisoituminen ja resurssit 

Koti-ikävä johtoryhmä nimesi 28.12.2011 kokouksessaan pilotin koordinaattoriksi 
Tarja Viitikon. Ohjausryhmään nimettiin Raili Paajanen, Merja Tepponen, Tuula 
Karhula, Jouko Saramies, Katja Heiskanen, Jan-Erik Palviainen ja Jouni Koivuniemi.  
Projektikoordinaattori toimi ohjausryhmän koollekutsujana ja puheenjohtajana.  
Lisäksi pilotissa työskenteli kaksi lähihoitajaa Johanna Kuukka ja Tiina Lallo.  

 

4.3 Valmisteluvaiheen toimenpiteet  

Koti-ikävä pilottiin osallistuva henkilöstö koulutettiin ennen pilotin alkua (helmi-
maaliskuu 2012). Koulutukseen osallistuivat kotihoidon tiimien ja yöpartion 
henkilöstö sekä turva-auttajista yksi lähihoitaja. Koulutuksiin osallistui yhteensä 
49 henkilöä. 

Äkillisen tilanteen mallin osalta koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta 
vastasi Jan-Erik Palviainen/ Ensihoito.  Henkilöstö koulutettiin toimimaan mallin 
mukaisesti (mittaamaan peruselintoiminnot, tekemään tarkennettu tilannearvio 
ja toimimaan konsultaatio-ohjeen mukaan) 8.2.–23.3.2012 välisenä aikana 
järjestettävissä 4 x 3 tunnin koulutuspaketeissa. (Liite 6)  
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Varhaisen puuttumisen mallin ja toipilasajan mallin osalta koulutuksesta vastasi 
Tarja Viitikko. Kirjaamisen suunnittelusta, ohjeiden laatimisesta ja koulutuksesta 
vastasivat Satu Liukko ja Tuula Joronen. Uudet toimintamallit ja kirjaaminen 
koulutettiin 13.–22.3.2012 välisenä aikana.   

Projektikoordinaattori kävi informoimassa yhteistyötahot paikanpäällä. 
Infotilaisuuksia päivystyksessä, Novalla, osastoilla ja Tehosalle pidettiin yhteensä 
kymmenen kertaa. Yhteistyökumppaneille toimitettiin kirjallinen 
materiaali/ohjeet sekä ajantasaiset tiedot pilotti alueista. 

Koti-ikävä pilotin tutkimus- ja kehittämissuunnitelma laadittiin yhteistyössä 
projektikoordinaattorin ja Jouni Koivuniemen/ Lappeenrannan teknillinen 
yliopisto kanssa. Tutkimuslupa Koti-ikävä pilotista myönnettiin 19.4.2012. 

Pilottitiimeihen koottiin tarvittava hoitovälineistö ja hoitolaukut.  

 

4.4 Toteutusvaiheen toimenpiteet 

Pilottivaiheen aikana henkilöstö on tarvinnut paljon tukea, ohjausta ja kertausta 
uuden toimintamallin omaksumiseen sekä kirjaamiseen. Kaikki uudet työntekijät 
ja sijaiset koulutettiin ja perehdytettiin toimimaan uuden mallin mukaan. 
Ensihoito järjesti uusille työntekijöille äkillisen tilanteen mallin -koulutukset 3.7 ja 
6.7.2013.  
 
Projektikoordinaattori on vastannut koulutusten organisoinnista, toimintamallien 
perehdytyksestä, yhteistyöstä ja tiedottamisesta sekä ohjausryhmän 
koollekutsumisesta.  
 
Koti-ikävä pilotissa toimineet lähihoitajat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä 
pilottitiimien kanssa. Pilottihoitajien rooli on ollut toimia vertaisena ja tukena 
uudenlaisen toimintatavan omaksumisessa. Esimerkillään he ovat lisänneet 
kuntoutumista tukevan työotteen käyttöä ja hyödyntämistä.  
Pilottihoitajien asiakkaina ovat pääsääntöisesti olleet varhaisen puuttumisen – ja 
toipilasajan mallin asiakkaat. Asiakkaille laadittiin kuntoutumissuunnitelmat 
yhteistyössä asiakkaan, tiimin ja fysioterapeutin kanssa. 
Kuntoutumissuunnitelmissa pyrittiin huomioimaan laaja-alaisesti kaikki 
toimintakyvyn osa-alueet (fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen, sosiaalinen). 
Lisäksi panostettiin asiakkaan ravitsemukseen sekä arvioitiin apuvälineiden 
tarvetta ja kodin turvallisuutta.  
 
Asiakkaiden toimintakykyä ja kuntoutumista arvioitiin luottavilla mittareilla (RAI, 
SPPB, MMSE). 
 
Koti-ikävä pilotin ohjausryhmä kokoontui kuusi kertaa.  

 

4.5 Pilotin myötä syntyneet hyvät käytännöt   

Koti-ikävä pilotin aikana syntyi osa-prosessi kohtaisia hyviä käytäntöjä. Lisäksi 
hoitajien osaamista vahvistettiin asiakkaan toimintakyvyn arvioinnissa.  
Koulutusta Rai ja SPPB -mittareiden käyttöön ja hyödyntämiseen järjestettiin 
omien asiantuntijoiden voimin.  
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Hyvänä käytäntönä ja yhtenäisenä mallina kuntouttavan kotihoidon 
toteuttamiseen voidaan pitää pilotissa testattua moniammatillista 
kuntoutumispalaveri -käytäntöä. Lähtökohtana mallin käyttöönottoon oli 
parantaa yhteistyötä ja tiimin sitoutumista kuntoutumista tukevaan 
työskentelyyn, lisätä yhteistä ymmärrystä asiakkaiden toimintakyvyn ja 
voimavarojen arviointiin sekä kehittää kuntoutumissuunnitelmien sisältöä ja 
laatimisprosessia.  

Tavoitteena on, että tiimeissä pidetään säännöllisesti moniammatillinen 
asiakaspalaveri (kuntoutumispalaveri) kotihoidon fysioterapeutin johdolla. 
Kuntoutumispalaverissa arvioidaan asiakkaiden kuntoutumista laaja-alaisesti, 
mietitään yhdessä, miten asiakasta aktivoidaan ja motivoidaan ja miten omaiset 
/läheiset saadaan mukaan. Lisäksi arvioidaan kuntoutumissuunnitelmien 
tavoitteita ja toteutumista sekä asiakkaan osallistumista. Tavoitteena on myös 
lähiesimiehen säännöllinen osallistuminen kuntoutumispalavereihin. Yhteisen 
keskustelun kautta syntyy yhteinen ymmärrys ja sitoutuminen yhteisiin 
tavoitteisiin.  

Kuntoutumispalaveri -käytäntö on otettu käyttöön koko Eksoten kotihoidossa. 

Hankkeen myötä kehitettiin tehostetun kotisairaanhoidon ja ensihoidon 
konsultaatiopalvelu hoitokotien palveluntuottajille sekä kotihoidon hoitajille 
virka-ajan ulkopuolella. (Äkillisen tilanteen konsultaatio -malli). 

 

5 PILOTIN ARVIOINTI 

5.1 Toteutuksen arviointi 

Koti-ikävä pilotti toteutui pääsääntöisesti suunnitelman mukaan. Haasteena oli 
toteuttamisen lyhyt ajanjakso, joka ajoittui kesälomakaudelle. Pilotin aikana myös 
henkilöstössä tapahtui vaihdoksia. Tämä toi suuren haasteen uusien 
työntekijöiden koulutukselle ja perehdytykselle. Erityisen haastavaa oli ohjeen 
mukaisen kirjaamisen ja tilastoinnin toteuttaminen. Henkilöstö pilottitiimeissä oli 
sitoutunut pilotin toteuttamiseen suunnitelman mukaan, mutta koki kirjaamisen 
vaikeaksi ja työlääksi.  Kirjaaminen alkoi sujua vasta kun pilotin toteutus oli jo 
pitkällä.  

Toteutusta ja toimintaa arvioitiin säännöllisesti yhteistyössä pilottihoitajien ja 
pilottitiimien kanssa. Pilotin päättymisen jälkeen arviointi- ja palautekeskusteluun 
(2.10.2012) osallistui 25 pilottitiimien hoitajaa. 

Koti-ikävä pilotista kerättiin pilottitiimeiltä ja yhteistyökumppaneilta SWOT -
analyysin mukainen arviointi. Lähtökohtana oli arvioida mallin toimivuutta ja 
puutteita myös mallin laajemman jalkauttamisen näkökulmasta. Lisäksi pyydettiin 
arvio yhteistyön kehittymisestä. Arvioinnin tuloksiin on viitattu tämän raportin 
teksteissä. Lisäksi yhteenveto palautteesta on raportin liitteenä (liite 7). 

 

5.2 Tavoitteiden arviointi 

Koti-ikävä pilotin lähtökohtana oli kotihoidon toimintatapojen ja prosessien 
kehittäminen vastaamaan paremmin asiakkaiden hoidon ja palvelun tarpeeseen. 
Pilotissa testattiin uudenlaista toimintamallia yli 75 -vuotiaille kotihoidon 
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asiakkaille. Uuden toimintamallin tavoitteena oli tukea asiakkaan kotona 
selviytymistä ja turvallista kotona asumista oikea-aikaisella ja tarpeenmukaisella 
avulla ja palveluilla. Lisäksi tavoiteltiin parempaa yhteistyötä toimijoiden välillä, 
jolloin turhat päivystyskäynnit jäävät pois ja kotiutukset onnistuvat paremmin.  

Alaprojektin lähtökohtaa ja kohteiden valintaa voidaan pitää onnistuneina. 
Kyseiset hoito- ja palveluprosessit ovat keskiössä kotihoidon kehittämisessä ja 
uusi toimintamalli pystyy nykyisessä palvelurakennemuutoksessa vastaamaan 
tehokkaammin kotihoidon kasvun ja kysynnän haasteisiin. Alaprojektin tavoite oli 
kattava ja haasteellinen suhteessa projektin kestoon. Kotona asumista tuettiin 
uuden toimintamallin avulla, joka koostui kolmesta erillisestä toimintamallista. 
Jokaisessa prosessissa oli omat elementtinsä ja haasteensa. Varhaisen 
puuttumisen osalta haaste liittyi riskitekijöiden tunnistamiseen ja 
ennaltaehkäisyyn. Akuuttitilanteissa haaste liittyi toimintaketjun hallintaan.  
Vastaavasti toipilasajassa haasteena olivat sairaanhoitajan riskiarvion tekeminen 
12 tunnin sisällä sekä tehostetun kotihoidon järjestyminen. 

 

5.3  TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN JA HAVAINNOT  

Koti-ikävä pilotin tulosten hyödyntäminen liittyy toimintamallin käyttöönottoon 
koko Eksoten kotihoidossa. Juurruttaminen ja jalkauttamisen suunnittelu 
aloitettiin pilotin päättymisen jälkeen. Varsinainen levittämistyö aloitettiin 
Kotona kokonainen elämä -hankkeessa huhtikuussa 2013.  

Pilotin käytännön kokemuksia ja tuloksia on hyödynnetty kuntouttavan 
kotihoidon ja kuntoutusprosessien kehittämisessä. Pilottihoitajat ovat olleet 
kehittämistyössä keskeisessä roolissa tuoden arjen käytännön kokemukset niin 
asiakkaan kuin hoitajan näkökulmasta. 

Tuloksista on tiedotettu ammattilaisia, henkilöstöä ja johtoa. Lisäksi Koti-ikävä 
pilotti on ollut esillä erilaisissa luentoilloissa ja seminaareissa. Saadun palautteen 
mukaan Koti-ikävä on lisännyt myös omaisten/läheisten tietoisuutta 
kuntoutumista ja toimintakykyä tukevasta kotihoidosta. 

Pilotin aikana todettiin tarve ottaa käyttöön vastuuhoitaja -toimintamalli, jotta 
toimintakykyä edistävä työote voisi toteutua asiakaslähtöisesti ja parhaalla 
mahdollisella tavalla. Mallin kehittäminen aloitettiin pilotin jälkeen. 

Pilotin aikana tehtyjen havaintojen perusteella voitiin todeta, että asiakkaiden 
hoito- ja palvelusuunnitelmat eivät ole asiakas-/voimavaralähtöisiä. 
Suunnitelmissa korostuvat hoitajan suorittamat tehtävät sekä niihin kuluva aika. 
Lisäksi suunnitelmat olivat ongelma- ja sairauskeskeisiä, eikä niissä näkynyt 
asiakkaan suoriutumisen taso ja omaisen rooli. Todettiin tarve kehittää 
asiakaslähtöinen hoito- ja palvelusuunnitelma, johon oleellisesti kuuluisi 
asiakkaan tavoitteen mukainen kuntoutumissuunnitelma. Mallin kehittäminen 
aloitettiin pilotin jälkeen. 

Keskeinen havainto pilottiajalta ja sen jälkeen liittyy uusien toimintatapojen 
käyttöönoton ja juurruttamisen haasteisiin. Tämä vaatii asenteiden muutosta, 
sitoutumista sekä aikaa omaksua ja sisäistää muutoksen välttämättömyys. Uudet 
toimintamallit opitaan ja niitä toteutetaan, mutta hetkessä palataan vanhaan, 
ellei muutosta pidetä yllä. Lähijohtamisen rooli pysyvän muutoksen 
aikaansaamisessa on keskeinen. 
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6 LOPUKSI  

Vanhuspalvelulain sekä Ikäihmisten laatusuosituksen mukaan ikääntyneiden 
palvelujen tulisi muodostua kokonaisuudesta, jonka keskiössä on kotihoito, 
kuntoutumista edistävä toiminta ja henkilön aktiivinen osallistuminen oman 
hoitonsa suunnitteluun ja toteutukseen.  Lähtökohtana ovat 
tarkoituksenmukaiset ja ennakoivat palvelukokonaisuudet sekä palvelujen 
ohjaus. Laadukas kotihoito perustuu kattavaan toimintakyvyn arviointiin ja reagoi 
asiakkaiden terveydentilan ja toimintakyvyn muutoksiin ripeästi.  

Kotihoitoon kohdistuu suuria kehittämispaineita, jotka tulevat ikärakenteen ja 
palvelurakenteen muutoksen myötä sekä lain vaateiden kautta. Kotihoidon 
toimintaa ja prosesseja pitää kehittää asiakas edellä. Toimintakykyä ja 
kuntoutumista edistävä hoitotyö vaatii asenteiden ja koko hoitokulttuurin 
muutosta. Koti-ikävä toimintamallit ovat osa tätä toimintakulttuurin muutosta. 
Prosessit ohjaavat henkilöstöä asiakkaan toimintakykyä arvioivassa 
työskentelyssä ja auttavat asiakaslähtöisen hoitotyön toteutuksessa. 

Koti-ikävä pilotin aikana todettiin, että asiakaslähtöinen, kuntoutumista tukeva 
työtapa lisäsi myös hoitajan jaksamista ja työn mielekkyyttä. Käytännössä tämä 
tarkoitti, että hoitajalla oli enemmän aikaa asiakkaalle, jolloin asiakas pystyi 
ohjattuna toimimaan itsenäisemmin. Tämä lisäsi vastaavasti asiakkaan 
tyytyväisyyttä. Voidaankin todeta, ettei lyhyillä käynneillä saavuteta vastaavaa 
hyötyä, vaikka niitä tehtäisiin useasti päivässä.  

Kotihoidon työkenttä on haasteellinen. Asiakkaan tilanteen ja tarpeen 
kokonaisvaltaiseen arviointiin perustuva neuvotteleva ja aktivoiva työskentely on 
vaativaa.  Sitä tuleekin edelleen kehittää, jotta kuntoutumista tukeva työtapa voi 
toteutua tehokkaasti.  

   

 

  Liite 1 Varhainen puuttuminen -prosessikuvaus 

  Liite 2 Äkillinen tilanne -prosessikuvaus 

  Liite 3 Äkillisesti heikentynyt yleistila, ohje hoitajalle 

  Liite 4 Konsultaatio-ohje 

  Liite 5 Toipilasaika -prosessikuvaus 

  Liite 6 Koulutussuunnitelma 

  Liite 7 SWOT -analyysi 
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Äkillisesti heikentynyt yleistila: ohje hoitajalle 

Tavoitteena on välittömästi selvittää heikentyneen yleistilan syy, jotta asiakas saa oikean 
ja varhaisen hoidon sekä toimintakyvyn palautuminen nopeutuu. 

 

1. Mittaa peruselintoiminnot. 

PVM KLO RR SYKE/MIN HENG.TAAJUUS/
MIN 

SpO2 B-
GLUCK. 

U-STIX LÄMPÖ 

         

         

TAJUNTA: HEREILLÄ / HERÄTELTÄVISSÄ 

PUHUU NORMAALISTI / SEKAVA 

KIVUT: _________________________________________________________________ 

VAMMAT: _______________________________________________________________ 

MUUTA (esim. puolioireet tms.) ______________________________________________ 

2. Selvitä.  

● Perussairaudet ja lääkitykset. 

● Nykyongelman tapahtumatiedot. (esim. oireen alkamisaika ja tapa sekä muutoksen 
äkillisyys ja aiempi toimintakyky.) 

● Nykyongelman tarkennettu kuvaus. ( esim. oireiden laatu ja vaikeus.) 

● Tähän mennessä annetut hoidot ja niiden vaste. (esim. onko annettu jotakin lääkettä ja 
onko sillä ollut vaikutusta.) 

● Hoitotahto. (esim. onko hoitotahto- tai hoitolinjauspäätöksiä ja mitkä ne ovat.) 

3. Konsultoi ohjeen mukaista terveydenhuollon ammattilaista. 

4. Kirjaa sovitut menettelytavat ja toimintaohjeet Effican YLE-lehdelle. 

HÄTÄTILANNE, SOITA HETI 112! 

TAJUNTA: Ei reagoi käsittelyyn / puhutteluun. 

HENGITYS: Ei hengitystä / hengitystaajuus alle 10 tai yli 30 krt / min. 

VERENKIERTO: Ei pulssia / syke alle 40 tai yli 120 krt/min levossa. 

 

pesumm
Konekirjoitusteksti
Liite 3



25.1.2012 

 
KONSULTAATIO-OHJE 
 
 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin tehostettu kotisairaanhoito ja ensihoitopalvelu 

suorittavat konsultaatiopalvelua alueen hoitokotien palveluntuottajille sekä 

kotihoitokeskuksen hoitajille virka-ajan ulkopuolella. Konsultaatiopalvelun hoitajat ovat 

tehostetun kotisairaanhoidon sairaanhoitajia sekä ensihoidon lääkintäesimiehiä, joilla on 

kokemusta asiakkaan tilanarvioinnista. Tätä ohjetta tulee noudattaa niissä tilanteissa, kun 

kyse ei ole suoraan lääkärille kuuluvista konsultaatioista. 

 
 
Konsultaatiopuhelinnumero on tehostetun kotisairaanhoidon sairaanhoitajalle 040-

7546427 ja ensihoidon operatiiviselle lääkintäesimiehelle 0400-350191. Ensisijaisesti 

tulee kuitenkin konsultoida arkisin virka-aikaan oman alueen kotihoitokeskuksen 

sairaanhoitajaa tai hoitokodin omaa sairaanhoitajaa. Tehostetun kotisairaanhoidon 

sairaanhoitajaa konsultoidaan arkisin klo 16-21 / viikonloppuisin klo 8-21 ja tämän 

ajan ulkopuolella ensihoidon lääkintäesimiestä. 

 
 

HÄTÄTILANTEISSA SOITA AINA HETI 112! 
 
 
Konsultaatiota velvoitetaan käytettäväksi mm.  
 

- kaikista asiakkaista, joille hoitokodin / kotihoitokeskuksen työntekijä ei 

katso tarpeelliseksi soittaa 112, mutta hänen arvionsa mukaan potilas tulisi 

käyttää päivystyksessä tilan arvioinnissa / muun syyn takia. 

- aina, kun hoitokodin / kotihoitokeskuksen työntekijä on epävarma 

asiakkaan tilasta ja varmuuden vuoksi aikoo lähettää asiakkaan 

päivystykseen. 

 
 
MUISSA KUIN HÄTÄTILANTEISSA TULEE TÄYTTÄÄ / SELVITTÄÄ ENNEN 

PUHELINKONSULTAATIOTA HOITAJAN OHJEKAAVAKE ASIAKKAAN ÄKILLISESTÄ 

HEIKENTYNEESTÄ YLEISTILASTA MAHDOLLISIMMAN HYVIN. 
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KONSULTAATIOMALLI 

 

Soittajan esittäytyminen (toimenkuva, nimi, yksikkö). 

Ilmoitus, että kyseessä on konsultaatiopuhelu. 

Potilaan nimi ja sotu 

Potilaan päällimmäinen ongelma. (esim. yleistilan lasku) 

Potilaan keskeiset esitiedot (esim. perussairaudet ja lääkitykset). 

Nykyongelman tapahtumatiedot (esim. oireen alkamisaika ja –tapa) 

Nykyongelman tarkennettu kuvaus (esim. oireiden laatu ja vaikeus). 

Peruselintoimintojen tila / mitatut arvot (hengitys, verenkierto, tajunta) 

Tähän mennessä annetut hoidot ja niiden vaste. 



Sivu1

Kotihoito

Nova

Päivystys

Omainen

Sairaanhoitaja

Kotiutus Tapahtuuko
ma-pe?

Tehosan
sairaanhoitaja

tekee riskiarvion 12
tunnin sisällä

Ei (viikonloppumalli)

Kotihoidon tiimin
sairaanhoitaja

tekee riskiarvion 12
tunnin sisällä

Kyllä (arkimalli)
Kotituksen
suunnittelu

Äkillisen
tilanteen
mallista

Toipilasaika, tehostettu seuranta, käyntejä
useammin 5 vrk ajan

Tarvitaanko
kotitilanteen

moniammatillista
kokonaisarvioita?

Ei

Kotitilanteen
kokonaisvaltainen

arviointi, 3 vrk
sisällä

Kyllä

Toipilasaikasuunnitelma

Kuntoutumissuunnitelma,
Hoito- ja

palvelusuunnitelman
mukainen kuntouttava

hoito
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KOULUTUSSUUNNITELMA / KOTI-IKÄVÄ PILOTTI / KEVÄT 2012 
 
 
Paikka: Etelä-Karjalan pelastuslaitos, Armilankatu 35, luokkahuone 
Aika: Helmi- / maaliskuun aikana 
Ryhmä: Noin 10 henkilöä / ryhmä. 
Kouluttajat: Ensihoitaja ja päivystyksen sairaanhoitaja 
 
● Orientaatio 0,5h (teoria) 

- Miksi ollaan taitoja ylläpitävässä koulutuksessa. 
- Koulutuksen tavoitteet ja koulutusmenetelmät. 
- Konsultaatio-ohjeen ja kaavakkeen läpikäynti. 

 
● Sairaanhoidon laiteteknologia 3h (teoria ja käytäntö) 

- Käytettävät laitteet ja menetelmät: 
o verenpainemittari (manuaalinen vs. automaatti) 
o pulssioksimetri 
o verensokerimittari 
o lämpömittari 
o hengitystaajuuden mittaaminen 
o sykkeen mittaaminen 
o virtsan stixaus 

 
- Mitta-arvon luotettavuus: 

o mittarista johtuvat virhelähteet 
o mittaajasta johtuvat virhelähteet 
o mitattavasta johtuvat virhelähteet 

 
● Asiakkaan kohtaaminen ja tilanarvio 3-4h (teoria) 

- Ensiarvio ja välittömät toimenpiteet: 
o tajunta 
o hengitys 
o verenkierto 

 
- Haastattelu ja tarkennettu tilanarvio: 

o haastattelun keskeiset tavoitteet 
o tarkennetun tilanarvion menetelmät ja toimenpiteet 

 
- Yleisimmät akuutit sairaskohtaukset ja heikentynyt yleistila 

o tajuton / tajunnan tason lasku 
o eloton 
o rintakipu 
o hengitysvaikeus 
o aivohalvaus 
o myrkytys 
o muu äkillisesti heikentynyt yleistila 

 välitön ensiarvio ja toimenpiteet 
 keskeiset esitiedot 
 tarkennettu tilanarvio 
 hoitotoimenpiteet 

 
● Simulaatioharjoittelu 3h + 3h (käytäntö) 
- erilaisia case-harjoitteita em. aiheisiin liittyen. 

pesumm
Konekirjoitusteksti
Liite 6



SWOT –ANALYYSI KOTI-IKÄVÄ PILOTISTA  
 

            

Vahvuudet  
 
 Yhtenäinen malli kuntouttavan 

kotihoidon toteuttamiseen 
 Kuntoutusta tukeva toimintapa 

lisääntynyt ja vahvistunut  asiakkaat 
saaneet enemmän kuntoutusta 

 Asiakkaiden kunto ja mieliala 
parantunut huomattavasti pilotin aikana 

 Asiakkaiden tarkkailu ja kuntoutumisen 
suunnittelu tehostunut 

 Yhteistyö Tehosan ja ensihoidon kanssa 
vahvistunut 

 Akuuteissa tilanteissa selkeä malli ja 
mittarit (saturaatio –mittari todella 
tarpeellinen ja paljon käytössä) 

 Osaaminen vahvistunut ja varmuus 
lisääntynyt asiakkaan kotiutustilanteissa 

 Kotiutuksia ei ole vastustettu, käynnit 
järjestyneet heti  toipilas saanut 
riittävän seurannan 

 Kotiutuvan ja omaisen 
turvallisuudentunne lisääntynyt 

 Paluu sairaalaan vähentynyt 
 Asiakkaat saaneet paremmin 

organisoitua hoitoa, hoito ollut 
selkeämpää ja tavoitteellisempaa 

 Asiakkaan ja omaisten tietoisuus 
kuntoutusta tukevan kotihoidon 
toiminnasta lisääntynyt 

 Koti-ikävän esittelykansio erinomainen, 
pilotin esittely ja perehdytys hyvä  
päivystys sai paljon tietoa 

 Henkilökunta sitoutunut ja motivoitunut 
pilottiin  

 
 

Heikkoudet  
 
 Kirjaamisen monimutkaisuus 
 Vastuunoton vaikeus (osaamisen, 

välineiden puute ?!) 
 Omaiset vastustaneet 
 Henkilökunnan riittämättömyys 
 Sairaanhoitajan riskiarviointien 

tarpeellisuus (tapauskohtainen) 
 Kuntoutumissuunnitelmien tekeminen 

pilottihoitajien varassa 
 osastolta kotiuneen jatkohoito-ohjeet 

puutteelliset 
 Yhteistyö osastojen kanssa ontuu 
 Painottuu osaan asiakkaista, jokaisen 

pitäisi saada kuntoutusta 
 Kotihoidon kirjaamisesta ei saa kuvaa 

asiakkaan aiemmasta 
voinnista/tilanteesta nykyiseen 
verrattuna 

 Perjantaina tapahtuvat kotiutukset 
 Lähihoitajien ammattitaidon 

aliarvioiminen (tiimien sairaanhoitajien 
taholta) 

 Lisää työtä – koko Koti-ikävä pitäisi 
lopettaa 
 
 

Mahdollisuudet  
 
 Yhtenäiset mallit koko Eksoten alueella 

(asiakkaiden tasa-arvoisuus) 

Uhat  
 
 Koko henkilökuntaa ei saada 

sitoutumaan (kuntouttava hoito) 
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 Yhteistyön lisääntyminen 
(tutustuminen)  kynnys 
yhteydenottoihin mataloituu 

 Lähihoitajien ammattitaidon 
kehittyminen/ saavat uskoa 
tekemisiinsä ylemmältä tasolta 

 Ennaltaehkäistään turhat sairaalaan 
lähtemiset/lähettämiset 

 Huomataan ajoissa terveydentilan 
muutokset 

 Kotona pärjääminen lisääntyy, kun 
mahdollisuus tuettuun kuntoutumiseen 
toipilasaikana 

 Hyvä käytäntö kotiutustilanteissa koko 
Eksoten alueelle 

 Jonotus palveluasumiseen vähenee 
 Laitospaikkojen kuormitus vähenee 
 Henkilöstöä kouluttamalla varmuus ja 

vastuunotto lisääntyy 
 Toimintamallien mukainen toiminta 

vähentää päivystyksen tarvetta yli 75-v. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Muutos saatava asenteisiin 
 Resurssit riittämättömiä 
 Ei saada hyviä työkaluja 
 Toimintamallit eivät muutu (vanhasta 

pois oppiminen) 
 Uuden toimintamallin oppiminen vie 

aikaa ja on työlästä 
 Haja-asutus alueille ei saada vastaavaa 

toimintaa 
 Lähihoitajien ammattitaidon 

aliarvioiminen 
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