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Tiivistelmä 

Kuntouttava kotiutuminen -pilotin tavoitteena on ollut löytää uudenlainen, 
tehokkaampi toimintamalli osastolla kuntoutuneen ja kotihoidon piiriin 
kotiutuvan potilaan toimintakyvyn tukemiseksi. Uudessa toimintamallissa lisätään 
moniammatillista yhteistyötä osaston ja kotihoidon välillä, mikä mahdollistaa 
potilaan kuntoutumisen jatkumisen kotona. Pilotissa testatuilla toimintavoilla on 
pyritty vahvistamaan potilaan viiveetöntä kuntoutumista, nopeampaa 
kotiutumista, kuntoutumisen jatkumista kotona sekä potilaan sairaalaan paluun 
ehkäisemistä. 

Pilotti toteutettiin Lappeenrannassa ajalla 1.3.–31.8.2013. Pilottiin osallistui 39 
potilasta, jotka kotiutuivat pilotin toiminta-aikana Armilan sairaalan osasto 1:ltä 
kotihoidon keskusta-pohjoisen alueelle.  

Tässä raportissa esitellään Kuntouttava kotiutuminen –pilotin tavoitteena 
olleiden toimintatapamuutosten onnistumista ja pilotin aikana tehtyjä huomioita 
ja kehittämisehdotuksia.  

Pilotin pohjalta on hyvä jatkaa kehittämistyötä. Kirjaamisen tapoja on kehitettävä 
edelleen ja asiantuntijoiden konsultointia, moniammatillisuutta sekä potilaan 
osallistamista on edelleen lisättävä. Henkilöstöä on tuettava uudenlaisen 
toimintamallin syvemmässä ymmärtämisessä. Kuntoutumissuunnitelmiin 
tarvitaan enemmän konkreettista tietoa siitä, kuinka asiakasta kuntoutetaan 
hänen kotonaan. Ohjeiden täytyy olla selkeitä ja käytännönläheisiä. 

Pilotin aikana todettiin, että kuntoutumisosaston potilaista huomattava osa 
sairastaa jonkinasteista muistisairautta. Muistisairaiden kuntoutukseen ja 
muistisairauden huomioimiseen onkin panostettava entistä enemmän. Osastolle 
tulee yleisesti ottaen heikkokuntoisia potilaita. Ennaltaehkäisyyn panostaminen 
on tärkeä kehittämiskohde. Palvelutarpeen arviointiin tarvitaan lisäksi enemmän 
kokonaisvaltaista ja asiakaslähtöistä otetta. Palvelutarpeen arvioinnin 
kehittäminen on yksi Eksoten merkittävimmistä kehittämisen alueista 
lähitulevaisuudessa. 

Pilotin käytännön kokemusten pohjalta on voitu arvioida kehittämistarpeita ja –
mahdollisuuksia ja aloittaa tarvittavia toimenpiteitä. Pilotin jälkeen on otettu 
käyttöön uusia parannettuja toimintamalleja, kuten Armilan sairaalan osastolla 1 
kuntoutuskierto, jossa kuntoutuspalaveri pidetään potilaan luona ja potilas 
osallistuu kuntoutuksen suunnitteluun. Pilotissa toteutettu kaatumisvaaran 
arviointi otetaan jatkossa käyttöön sekä kuntoutusosastoilla että kotihoidossa.  

Pilottiin osallistuneelle henkilöstölle tehdyn kyselyn tuloksista nousi esille tarve 
vahvistaa organisaation ja yksikön tavoitteiden näkyvyyttä henkilökunnalle. 

Kuntouttava kotiutuminen –pilotin läpivieminen on edistänyt Eksoten strategian 
toteuttamista käytännön tasolla. Toimintamallien kehittämistä jatketaan edelleen 
pilotissa kerättyjä kokemuksia hyödyntäen. Kuntoutukseen panostamalla voidaan 
vähentää sairaalapäiviä ja laitoshoidon tarvetta ja mahdollistaa asiakkaan kotona 
asuminen pidempään.  

Kuntouttava kotiutuminen -projektissa selvitetään tämän pilotin jatkona lisäksi, 
kuinka asiakkaat ohjautuvat tehostettua moniammatillista kotikuntoutusta 
tarjoavan uuden Tehoko-tiimin palveluihin.  Tavoitteisiin kuuluvat myös tiimin 
koordinoinnin kehittäminen ja moniammatillisen osaamisen tuominen entistä 
vahvemmin kotiutuksen osaksi. Toimintamallista tehdään pilottisuunnitelma. 
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1 Taustaa 

Oikea-aikainen ja tehokas kuntouttava jatkohoito on yksi Eksoten strategisista 
tavoitteista. Strategiassa keskeisintä on painopisteen siirtyminen 
kustannuksiltaan edullisempiin, mutta vaikuttavuudeltaan tehokkaampiin 
palveluihin. Ehkäisevien ja avopalvelujen osuus vahvistuu ja monipuolisten 
kuntouttavien toimintamallien käyttö lisääntyy. Toimintakykyä tukevilla 
jatkohoidon ja kotiuttamisen käytännöillä tuetaan asiakkaiden kotona 
selviytymistä. Kuntoutukseen panostamalla voidaan lisäksi vähentää 
sairaalapäiviä ja laitoshoidon tarvetta.  

Kotihoito on keskeisessä asemassa ikäihmisten kotona asumisen tukemisessa. 
Eksoten palvelujen tarve kasvaa voimakkaasti yli 80-vuotiaiden määrän kasvaessa 
nopeammin kuin maassa keskimäärin. Erityisesti muistisairaiden määrän kasvu 
lisää uudenlaisten palvelujen tarvetta.  

Tässä pilotissa kehitetty ja testattu Kuntouttavan kotiutumisen malli kytkeytyy 
useisiin Eksotessa kehittämisvaiheessa oleviin toimintamalleihin, joista 
ensivaiheessa tärkeimpiä ovat kodinmuutostyöt, apuvälineiden hyödyntäminen ja 
henkilökuljetukset (Eksoten kehittämisohjelma) sekä muistikuntoutuksen uusien 
toimintamallien ja selkeytetyn palvelutarjonnan huomioiminen (MuistiApu). 
Malliin on pyritty kytkemään muissa hankkeissa kehitettäviä hyviä käytäntöjä 
koko pilotin toiminnan ajan. 

Kuntouttava kotiutuminen – pilotti sisältyy Alueellisten toimintamallien 
kehittäminen ja jalkauttamisen vaatimat toimenpiteet - Eksoten 
kehittämisohjelma -hankkeen Kuntouttava kotiutuminen alaprojektiin. Pilotti 
kytkeytyy tiiviisti Koti-ikävä –pilotissa luotuun ja testattuun toimintamalliin. 
Eksoten kehittämisohjelman tavoitteena on luoda Eksoten strategisiin 
tavoitteisiin perustuvia uusia toimintamalleja kymmenessä eri alaprojektissa. 
Hankeaika on 1.11.2011–31.5.2014 ja hanke on EAKR-rahoitteinen. 

 

2 Tavoitteet 

Kuntouttava kotiutuminen -pilotin tavoitteena on löytää uudenlainen, 
tehokkaampi toimintamalli osastolla kuntoutuneen ja kotihoidon piiriin 
kotiutuvan potilaan toimintakyvyn tukemiseksi.  

Tavoitteena on viiveetön potilaan kuntoutuminen, nopeampi kotiutuminen, 
kuntoutumisen jatkuminen kotona sekä potilaan sairaalaan paluun ehkäiseminen. 

Uudessa toimintamallissa lisätään moniammatillista yhteistyötä osaston ja 
kotihoidon välillä, mikä mahdollistaa potilaan kuntoutumisen jatkumisen kotona. 
Potilaalle tehdään osastolla jo heti osastohoidon alussa tavoitteellinen 
kuntoutumissuunnitelma yhdessä potilaan kanssa, jonka toteutusta ja arviointia 
jatketaan kotona. Omaiset / läheiset otetaan mukaan varhaisessa vaiheessa 
kuntoutumissuunnitelman toteuttamiseen. Potilaan hoitopolusta tulee 
saumaton ja kirjaaminen hoitotietoihin on yhtenäistä.  

Pilotin suunnittelua varten koottu työryhmä koki tärkeäksi moniammatillisen 
yhteistyön lisäämisen sekä kirjaamisen yhtenäistämisen ja selkiyttämisen. 
Kirjaamisen puutteet hankaloittavat tiedon saatavuutta ja asioiden selvittelyyn 
kuluu tarpeettomasti työaikaa.  
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Työryhmän mielestä tarvitaan muistisairaan potilaan hoitoon ja kuntoutukseen 
liittyvää koulutusta ja osaamisen vahvistamista (esim. vuorovaikutustaidot, 
muistisairaan kohtaaminen ja muistikuntoutus). Muistisairailla henkilöillä 
päivätoiminta on tärkeä osa hoitoa. Niin muistisairaiden kuin muidenkin 
potilaiden pääsy päivätoiminnan piiriin tukee henkistä hyvinvointia ja kotona 
pärjäämistä. Aina on kuitenkin asiakaslähtöisesti harkittava, hyötyykö asiakas 
päivätoiminnasta. Asiakkaat päivätoimintaan valitaan hakemusten kautta. 

Työryhmä myös totesi, että kuivumisesta tai muusta ravitsemuksellisesta syystä 
johtuvia sairaalajaksoja voitaisiin vähentää seuraamalla potilaan ravitsemusta 
kohdennetummin myös kotihoidossa. 

 

3 Toteutus 

3.1 Aikataulu ja pilottialue 

Pilottiin otettiin mukaan Armilan sairaalan osasto 1:ltä kotihoidon keskusta-
pohjoisen alueelle kotiutuneet potilaat, yhteensä 39 potilasta. Kotihoidon 
keskusta-pohjoisen alueella toimii viisi kotihoidon tiimiä, jotka osallistuivat 
pilottiin. Armilan osasto 1:llä toimittiin lisäksi kaikkien kotiutuvien potilaiden 
kanssa mallin mukaan.  

Uutta toimintamallia käytettiin myös kotihoidon keskusta-pohjoisen alueelle 
muualta kotiutuville asiakkaille.  

Pilotoinnissa noudatettiin seuraavaa aikataulua: 

 Projektisuunnitelman ja mallin luominen 13.8.2012–6.2.2013 

 Henkilökunnan koulutus ja perehdyttämien 7.2.–8.2.2013 ja 
(Armilan sairaalan osasto 1 ja  11.2.–14.2.2013 
Keskusta-pohjoisen kotihoidon henkilökunta)   

 Pilotointi   1.3.–31.8.2013 
 
 

3.2 Vastuuhenkilöt 

Armilan sairaala osasto 1 
Tarja Simonen, osastonhoitaja, Kuntouttava kotiutuminen -projektin vastaava 
Henna Hurskainen, sairaanhoitaja 

 kuntoutusvastaava, ravitsemus 
Saila Sorvali, fysioterapeutti 

 kuntoutus ja apuvälineet 
 
Kotihoito 
Tarja Viitikko, osastonhoitaja, projektikoordinaattori 
Tanja Nakari, kotihoidonohjaaja 

 kotiin annettavat palvelut, tukipalvelut, kodin muutostyöt, 
sosiaalietuudet sekä yksityisen ja kolmannen sektorin palvelut 

 
Vanhustenpalvelut 
Riikka Lehmus, fysioterapeutti, kuntoutustiimin vastaava 

 kuntoutus kotona 
Tuija Liikka, muistihoitaja, muistipoliklinikka 
Heidi Helkala, osastonhoitaja, päivätoiminta  
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QPR-mallinnukset (prosessimallinnukset) 
Lauri-Matti Villikka, projektityöntekijä 
 
Kirjaaminen 
Effica/Whoiken pääkäyttäjät Armilan sairaalaan osastolta ja kotihoidosta 
 
Ohjaus ja seuranta 
Merja Tepponen, kehittämisjohtaja 
Markku Hupli, terveyspalvelujen johtaja 
Katja Heiskanen, projektipäällikkö 
 
Pilottiin kytkeytyvien kehittämishankkeiden yhteyshenkilöitä 
Koti-ikävä –pilotti 
Tarja Viitikko 
 
Henkilökuljetukset 
Tiina Purhonen, logistiikkapäällikkö 
 
Kodin muutostyöt 
Vuokko Majoinen, hanketyöntekijä 

 
MuistiApu (muistikuntoutus) 
Anne Hjelt, projektipäällikkö 
 
 

4 Kuntouttavan kotiutumisen toimintamalli 

4.1 Tilanne ennen pilotointia 

Potilaan saapuessa Armilan sairaalaan jatkohoitoon hänelle tehdään hoito - ja 
kuntoutumissuunnitelma sekä toimintakykyä mittaavan FIM – mittarin 
alkuarviointi. Jos potilaalla todetaan kuntoutumisen tarve, aloitetaan viiveetön 
kuntoutus. Potilaan kuntoutumisessa tulee huomioida ja arvioida hänen 
selviytymistään myös kotiutumisen jälkeen.  

Kuntoutumisen tavanomaisia ongelmia ovat potilaan tai omaisen kielteinen 
asenne potilaan kotiuttamiseen, potilaan huono yleiskunto tai alentunut muisti. 
Kotiuttamisen esteenä on ajoittain hoitajan tai lääkärin epäily kotona 
pärjäämisestä. Riittävillä kotihoidon palveluilla ja kuntoutumisen tukemisella 
potilaalla voisi olla mahdollisuus pärjätä kotona.  Kotiutumisen hidasteena voi 
joskus olla se, ettei osastolla hoitajilla aina ole riittävästi tietoa palveluista ja 
palveluja järjestävistä yhteistyötahoista. Hoitajan motivaatio potilaan 
kuntoutumiseen voi olla kyseenalaista, jos osastolla alkanut kuntoutuminen ei 
jatku kotona. 

Tarvitaan uusia toimintamalleja osastolta kotiutuvan potilaan kuntoutumisen 
jatkumiseksi ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Näin estetään asiakkaan 
joutuminen takaisin sairaalaan tai muuhun pitkäaikaiseen laitoshoitoon.  

Iäkkäiden kaatumiset ovat mittava terveydenhuollon laadullinen ja taloudellinen 
ongelma. Kaatumiset kotona, hoitolaitoksissa ja sairaaloissa aiheuttavat 
vuosittain yli 25 000 sairaalahoitojaksoa Suomessa. Kaatumisten seurauksena 
murtuu yli 7000 lonkkaa, yhden lonkkamurtuman perushoito maksaa noin 20 000 
euroa. Komplisoituneena tai pysyvään laitoshoitoon johtavana huomattavasti 
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enemmän. Kaatumistapaturman uhrille esimerkiksi murtumasta aiheutuva 
inhimillinen kärsimys on merkittävä. 

Kaatumisvaaran arvioinnin tarkoituksena on tunnistaa iäkkään alttius kaatumisille 
mahdollisimman varhain sekä kartoittaa tekijät, jotka lisäävät henkilön 
kaatumisalttiutta. 

Arviointiin on kehitetty lukuisia työvälineitä ja mittareita. Ne voidaan jakaa 
kolmeen luokkaan: 

• itsearvio ja ammattilaisen tekemä haastattelu tai havainnointi 

• toiminta- tai liikkumiskykyä mittaavat toiminnalliset testit 

• kaatumisalttiutta laajasti kartoittavat mittarit ja testistöt. 

Iäkkään kaatumisalttiuden tunnistaminen 

Kaikille iäkkäille ei ole tarpeen eikä järkevääkään tehdä laajaa 
kaatumisvaaranarviointia. Tärkeää on erityisesti tunnistaa ne iäkkäät, joilla 
kaatumisvaara on huomattavasti lisääntynyt. Kysymyksellä ”Oletteko kaatunut 
viimeisen 12 kuukauden aikana?” voidaan yksinkertaisimmin selvittää, onko 
iäkkäällä lisääntynyt alttius kaatumisille.  

 

4.2 Osastolla testatut uudet toimintatavat 

Tässä kappaleessa käydään yksitellen läpi pilottisuunnitelmassa listatut toiminnan 
ongelmakohdat ja muutokset, joita pilotin aikana pyrittiin edistämään. Pilotin 
aikana tai sen jälkeen toteutuneita muutoksia sekä pilotin aikana tehtyjä 
havaintoja käydään lisäksi lyhyesti läpi. 

 

1 Ongelma/pilottia edeltänyt tilanne:  
Puutteelliset tulotiedot (henkilön perustiedot, tiedot toimintakyvystä ja kotihoidon 
palveluista sekä apuvälineistä ja kodin muutostöistä.) 

 Tavoiteltu muutos:  

Osastolla hoitajat hyödyntävät kotihoidon Whoiken perustiedoissa olevia 
päivitettyjä potilastietoja.  Osastolla hoitajat löytävät helposti kotihoidossa 
olevan potilaan hoito- ja palvelusuunnitelman tiedot ja potilaan hoitotiedot on 
kirjattu yhtenäisesti potilaan kuntoutumisen ja jatkohoidon suunnittelua varten.  

 Pilotin aikana toteutuneet muutokset ja tehdyt havainnot : 

 Perustiedot ovat pilotin jälkeen hiukan helpommin löydettävissä 
ja tiedot ajan tasalla. Tiedon etsimiseen menee kuitenkin paljon 
aikaa, sillä Effican Whoikessa joudutaan etsimään tietoa monista 
eri ikkunoista. 

 Pilottialueella (Keskusta Pohjoisesta Armilan osasto 1:lle tulevat 
potilaat) tiedot olivat hyvin päivitettyjä, mutta yleisesti 
tulotiedoissa on puutteita. Pilottialueella on tehostettu 
kirjaamista jo Koti-ikävä –pilotin aikana. 
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 Kirjaamisen parantamiseen on edelleenkin panostettava. On 
tärkeää, että tiedot ovat ajan tasalla ja löytyvät helposti. 

 

2 Ongelma/pilottia edeltänyt tilanne:  
Jokaiselle potilaalle ei ole tehty automaattisesti fysioterapeutin/kuntohoitajan arviota. 

 Tavoiteltu muutos:   

Fysioterapeutti /kuntohoitaja tekee osastolla kaikista kuntoutujista 
perusliikkumisen arvioinnin ja SPPB-mittauksen (tasapaino, lihasvoima, 
liikkumisen nopeus) sekä apuvälinearvioinnin. SPPB testi uusitaan tasaisin 
väliajoin myös kotiutumisen jälkeen. 

 Pilotin aikana toteutuneet muutokset ja tehdyt havainnot:  

 SPPB-mittauksia on tehty pilotin aikana 22 kappaletta. Kaikille ei 
pystytty tekemään testiä, sillä osa potilaista oli hoidossa lyhyen 
ajan eikä fysioterapeutin palveluja ole aina ollut saatavilla ennen 
potilaan kotiutusta. 

 Apuvälinearviot on tehty kaikille tarvitseville. 

 

 Mittaustulokset osoittivat eritasoisia rajoitteita liikkumiskyvyssä  
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3 Ongelma/pilottia edeltänyt tilanne:  
Toimintaterapeutin palveluja ei ole ollut riittävästi vastaamaan kysyntään. 

 Tavoiteltu muutos:   

Toimintaterapeutin palveluja hyödynnetään tapauskohtaisesti aina tarvittaessa.  

 Pilotin aikana toteutuneet muutokset ja tehdyt havainnot:  

 Toimintaterapeutin käyttö pilotin aikana on ollut vähäistä. 
Ryhmätoiminnan suunnittelu on alkanut pilotin jälkeen. 

 

4 Ongelma/pilottia edeltänyt tilanne: 
 Kaikki omaiset eivät osallistu suunnitteluun ja jotkut vastustavat ajatusta 
kuntoutumisesta ja kotiutumisesta. Potilas ei aina ole motivoitunut kuntoutumaan. 

 Tavoiteltu muutos:  

Potilas ja omainen otetaan mukaan suunnittelemaan potilaan kuntoutumista ja 
haastattelussa kartoitetaan, miten omainen osallistuu potilaan selviytymiseen 
kotihoidossa. Potilaan kanssa käydään läpi osastolla tehty 
kuntoutumissuunnitelma ja FIM. 

 Pilotin aikana toteutuneet muutokset ja tehdyt havainnot:  

 Pilotin aikana tavoitteet eivät täysin toteutuneet. Tehtyjen 
havaintojen perusteella on tehty muutoksia toimintatapoihin. 
Henkilöstöä on tuettava edelleen toimintatavan sisäistämisessä. 

 Pilotin jälkeen on otettu käyttöön kuntoutuskierto, jossa 
kuntoutuspalaveri toteutetaan potilaan luona ja potilas voi 
osallistua kuntoutuksen suunnitteluun ja hän on tietoinen 
tavoitteista ja kuntoutumisen etenemisestä. Omainen voi myös 
osallistua keskusteluun. 

 Kuntoutuskierrolla esille tulleet asiat kirjataan Effican KUN -
lehdelle. 

 

5 Ongelma/pilottia edeltänyt tilanne:  
Osastolla ei ole tehty aiemmin kaatumisriskin arviointia 

 Tavoiteltu muutos:  

Hoitaja tekee potilaalle Ikinä-oppaan lyhyen kaatumisvaaran arvioinnin.  Jos 
pisteitä on 16 tai yli, tehdään myös laajennettu kaatumisvaaran arviointi 
(Arviointi sisältää SPPB ja MMSE ja tarvittaessa GDS-testit). Arvioinnin pohjalta 
suunnitellaan moniammatillisessa kuntoutuspalaverissa tarvittavat 
jatkotoimenpiteet. 
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 Pilotin aikana toteutuneet muutokset ja tehdyt havainnot:  

 Lyhyitä kaatumisvaaran arvioita tehtiin pilotin aikana 23 
kappaletta. Laajennettuja kaatumisvaaran arvioita ei tehty, sillä 
arvio ei sovellu sairaalaympäristöön. Laajennettu kaatumisvaaran 
arvio pitäisi toteuttaa kotiympäristössä. 

 Kaikilla pilottipotilailla on todettu jonkinasteinen kohonnut 
kaatumisvaaran riski. Lääkäri on huomioinut riskin potilaan 
hoidossa, esimerkiksi lääkityksiä on tarkistettu. Potilaat, joilla 
todettiin erittäin korkea kaatumisvaaran riski, siirtyivät 
ympärivuorokautisen hoivan piiriin. 

 Riskitesti olisi erityisen hyödyllinen varhaisen puuttumisen 
työkalu. Kaatumisvaaran mittari olisi hyvä toteuttaa kaikille 
ikäihmisille, joille tehdään laajempi palvelutarpeen arviointi. 
Mittarin tulokset vaikuttavat osaltaan kuntoutussuunnitelman 
sisältöön. 

 Kaatumisvaaran arviointi otetaan pilotin jälkeen käyttöön 
kuntoutumisosastoilla.  

 

 Kaikilla pilotin aikana arvioiduilla potilailla todettiin jonkin asteinen 
 kaatumisvaara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Ongelma/pilottia edeltänyt tilanne: 
 Kotiuttamispäivä ei aina ole tiedossa. 

 Tavoiteltu muutos:  

Moniammatillinen tiimi (kuntoutuspalaveri: lääkäri, hoitaja ja 
fysioterapeutti/kuntohoitaja, muistihoitaja) päättää ajoissa potilaan 
kotiuttamispäivän, jotta henkilökunnalla on tiedossa kotiutuksen ajankohta 
osastolla kuntoutusta suunniteltaessa ja sen aikana. Kotiuttamispäivä laitetaan 
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esille potilaan sängynpäätyyn. Kotihoidolle tiedotetaan ennakkoon 
kotiuttamispäivästä.  

 Pilotin aikana toteutuneet muutokset ja tehdyt havainnot:  

 Kotiutumispäivämäärä on määritelty pilotin aikana 
henkilöstömuutosten takia vaihtelevasti. Kotiutumispäivämäärän 
määrittely helpottaa ja tehostaa kotiutumista. Päivämäärän 
ollessa tiedossa potilaan läheiset voivat varautua ajoissa 
kotiutumiseen. Henkilökunnan toiminta tähtää siihen, että 
potilaan kuntoutus on tehokasta ja kotiutusasiat on järjestelty 
kotiutuspäivään mennessä. 

 Jatkossa kotiutumispäivämäärä määritellään pilotin jälkeen 
käyttöönotetun kuntoutuskierron yhteydessä. 

 
 

7 Ongelma/pilottia edeltänyt tilanne:  
Potilas ja hoitajat eivät ole saaneet riittävästi tietoa kuntoutumista tukevasta 
kotihoidosta ja kotiin annettavista palveluista 

 Tavoiteltu muutos:  

Mikäli kuntoutustyöryhmässä todetaan potilaan kotihoidon palveluiden 
kattavampi tarve, tulee kotihoidon palveluohjaaja tapaamaan potilasta osastolle. 
Käynnin tarkoituksena on antaa tietoa potilaalle/omaiselle kuntouttavasta 
kotihoidosta ja kotiin annettavista palveluista sekä avustaa erilaisten hakemusten 
täytössä (esim. päivätoiminta, kuljetuspalvelut, KELA:n lomakkeet, www.hyvis.fi ). 
Haasteellisten potilaiden kohdalla järjestetään hoitoneuvotteluita, joissa mukana 
moniammatillinen tiimi (lääkäri, hoitaja, fysioterapeutti/kuntohoitaja ja 
toimintaterapeutti. 

 Pilotin aikana toteutuneet muutokset ja tehdyt havainnot:  

 Palveluohjaajan käyttö on pilotin aikana ollut vähäistä. Osasyynä 
voi olla, että suurin osa potilaista on jo ollut kotihoidon asiakkaita 
osastolle tullessaan.  

 Palvelua pitäisi jatkossa hyödyntää enemmän ja palveluohjaus 
tulisi kytkeä selkeämmin potilaan kuntoutumisprosessiin. 
Kotiutuminen on turvallisempaa, kun potilaalla on tietoa 
käytettävissä olevista tukipalveluista jo ennen kotiutumista. 

 

8 Ongelma/pilottia edeltänyt tilanne:  
Asiantuntijuutta ei aina hyödynnetä riittävästi. 

 Tavoiteltu muutos:  

Tarvittaessa konsultoidaan psykiatria, kivunhoidon erikoislääkäriä ja 
sosiaalityöntekijää. 

 

 

http://www.hyvis.fi/
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 Pilotin aikana toteutuneet muutokset ja tehdyt havainnot:  

 Konsultoinnin hyödyntäminen on ollut vähäistä pilotin aikana. 
Asiantuntijoita tulisi pyrkiä hyödyntämään jatkossa enemmän. 

 

9 Ongelma/pilottia edeltänyt tilanne:  
Osastolla ei ole riittävästi huomioitu muistiongelmia. 

 Tavoiteltu muutos:  

Mikäli hoitaja tai lääkäri havaitsee potilaan muistissa ongelmia, lähetetään 
konsultaatiopyyntö geriatrille. Muistitutkimukset ja muistihoitajan mukaan tulo 
varhaisessa vaiheessa tukevat potilaan selviytymistä kotona.  

 Pilotin aikana toteutuneet muutokset ja tehdyt havainnot:  

 MMSE muistitestejä tehtiin pilotin aikana 35 pilottipotilaalle. 
Mikäli testin pisteet olivat alle 24/30, lähetti lääkäri 
automaattisesti geriatrikonsultaatiopyynnön. Kun 
muistikysymyksiin kiinnitettiin pilotin aikana tehostetusti 
huomiota, havaittiin, että suuri osa potilaista oli jo 
muistipoliklinikan asiakkaita. 

 Suurella osalla pilottipotilaista on jonkin asteinen muistisairaus. 
40 % pilottipotilaista todettiin vaikea muistisairaus. 
Muistisairauksien huomioiminen on kasvava haaste 
kuntoutuksessa. Muistiongelmat on huomioitava entistä 
paremmin kuntoutumisen suunnittelussa ja kotiutuksessa.  

 

 Suurella osalla pilottipotilaista todettiin jonkin asteinen muistisairaus  
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10 Ongelma/pilottia edeltänyt tilanne: 
 Olemassa olevaa asiakaskontaktia ei ole hyödynnetty. 

 Tavoiteltu muutos:  

Jos asiakkaalla on osastolle tullessaan jo oma muistihoitaja, käytetään tämän 
hoitajan asiantuntemusta myös osastolla.  

 Pilotin aikana toteutuneet muutokset ja tehdyt havainnot:  

 Olemassa olevaa hoitosuhdetta ei hyödynnetty osastolla. Tietoa 
hoitosuhteesta ei ole osattu etsiä tai se ei ole ollut helposti 
löydettävissä. 

 
 

11 Ongelma/pilottia edeltänyt tilanne: 
 Kuntoutumissuunnitelmia kuntoutumisen jatkumiseksi kotona ei ole tehty. 

 Tavoiteltu muutos:  

Fysioterapeutti/kuntohoitaja tekee yhteistyössä hoitajien kanssa osastolla 
potilaalle kuntoutumissuunnitelman kuntoutumisen jatkumiseksi kotona. 
Osaston fysioterapeutti/kuntohoitaja, toimintaterapeutti ja kotihoidon tiimin 
kuntoutusvastaava käyvät potilaan kuntoutumissuunnitelman läpi ennen potilaan 
kotiutumista. 

 Pilotin aikana toteutuneet muutokset ja tehdyt havainnot:  

 Kuntoutumissuunnitelma tehtiin 25 pilottipotilaalle. Tehdyt 
suunnitelmat olivat laadultaan hyviä. Lyhytaikaisille potilaille ei 
aina tehty kuntoutumissuunnitelmaa. 

 Kuntoutumissuunnitelma on hyvä työkalu kotihoidon 
hyödynnettäväksi. Kuntoutumissuunnitelmien tekemistä on 
kuitenkin kehitettävä edelleen. 

 Osaston fysioterapeutin ja kotihoidon kuntoutumisvastaavien 
välistä yhteistyötä on tehostettava kotiutusvaiheessa edelleen. 

 Asiakkaille, jotka eivät ole kotihoidon piirissä, olisi hyvä tehdä 
laaja-alainen palvelutarpeen arviointi. Tämä vahvistaisi 
ennaltaehkäisevää toimintamallia. 

 

12 Ongelma/pilottia edeltänyt tilanne: 
 Kirjaaminen on monenkirjavaa, kuntoutumisen konkreettiset potilaslähtöiset 
tavoitteet puuttuvat.  

 Tavoiteltu muutos:  

Osastolla hoitaja ja kotihoidossa omahoitaja vastaavat kuntoutujan säännöllisestä 
toimintakyvyn arvioinnista ja kirjaavat sen sovitulla tavalla hoitokertomukseen.  
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 Pilotin aikana toteutuneet muutokset ja tehdyt havainnot:  

 Tavoite ei aina toteutunut hyvin. Tieto ei ole aina ajan tasalla ja 
kirjaamiseen ja tiedon etsimiseen menee aikaa. Oleellista tietoa 
ei aina löydy helposti. Ongelmaan ollaan etsimässä ratkaisua. 
Kirjaamisen tulisi olla helpompaa. 

 

4.3 Kotihoidossa testatut uudet toimintatavat 

1 Ongelma/pilottia edeltänyt tilanne: 
 Kotiutuminen ei aina onnistu virka-ajan ulkopuolella. 

 Tavoiteltu muutos:  

Kotiutuminen onnistuu kaikkina viikonpäivinä 

 Pilotin aikana toteutuneet muutokset ja tehdyt havainnot:  

 Tarve virka-ajan ulkopuolisille kotiutuksille oli vähäistä. Pilotin 
aikana oli vain muutama tapaus, jossa potilas kotiutettiin 
viikonlopun aikana. Nämä kotiutumiset onnistuivat. Virka-ajan 
ulkopuolisten kotiutusten onnistumiseen vaikuttaa osaltaan se, 
että pilottialueella on käytössä toipilasajan malli. 

 Kotihoidossa on varauduttava siihen, että virka-ajan 
ulkopuolisten kotiutusten määrä tulee kasvamaan 
tulevaisuudessa.  

 

2 Pilotin aikana vahvistettava toimintamalli: 
Kotihoito toimii (Koti-ikävä) toipilasaikamallin mukaan 

 Tavoiteltu muutos/muutoksen juurruttaminen:  

Kotihoito toimii (Koti-ikävä) toipilasaikamallin mukaan 

 tehostettu kotihoito, asiakkaan ja omaisten aktivointi, 
kuntoutumissuunnitelman mukainen toiminta 

 Kotihoidon kuntoutumisvastaava konsultoi tarvittaessa kotihoidon 
fysioterapeuttia. 

 Pilotin aikana toteutuneet muutokset ja tehdyt havainnot:  

 Kuntoutussuunnitelmat löytyvät kotihoidon säännöllisiltä 
asiakkailta. Kuntoutuksen toteutumisen seurantakortista pitää 
varmistaa, kuinka kuntoutus on toteutettu kotona.  

 Omaishoitajat eivät ole pilotin aikana kokeneet 
kuntoutumissuunnitelman toteuttamista tärkeänä. 
Palvelutarpeen arviointia ja palveluneuvontaa on toteutettava 
kokonaisvaltaisemmin huomioiden myös omaishoitajan tuen 
tarve. 
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 Omaishoitajille pitäisi tarjota valmennusta toimintakyvyn ja 
kuntoutumisen tukemiseen. Hoidettavat voisivat usein osallistua 
eri tavoin arjen toimintaan. Kotihoidossa on tärkeää nähdä 
kokonaisuus, jossa hoidettavan lisäksi ohjataan ja tuetaan myös 
omaishoitajaa.  Omaishoitajille pitäisi tarjota kotihoidon palveluja 
aktiivisemmin. 

 Kotihoidon henkilöstölle ja omaishoitajille tarvitaan valmennusta 
hoidettavan siirtämiseen. Koulutuksen järjestämisessä voitaisiin 
tehdä aktiivisemmin yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Esimerkiksi 
Saimaan ammattikorkeakoululla on käytössään 
simulaatiolaboratorio, jossa harjoitteita voitaisiin tehdä 
kotiolosuhteiden lisäksi. 

 

3 Pilotin aikana käyttöönotettava/juurrutettava malli: 
Osastolla tehtyä kuntoutussuunnitelmaa toteutetaan kotihoidossa ja 
kuntoutussuunnitelman toteuttamisesta vastaavat kaikki tiimin jäsenet. 

 Pilotin aikana toteutuneet muutokset ja tehdyt havainnot:  

 Osastolla tehtyjä kuntoutumissuunnitelmia on hyödynnetty 
kotikuntoutumissuunnitelmassa.  Kuntoutumissuunnitelmiin 
tarvitaan kuitenkin enemmän konkreettista tietoa siitä, miten 
kotona kuntoutetaan. Tarvitaan hyvin selkeitä ja konkreettisia 
ohjeita, kuten esimerkiksi: ”Asiakas on mukana viemässä 
roskapussia.” 

 Yhteistyötä osaston fysioterapeutin ja kotihoidon 
kuntoutumisvastaavan välillä on kehitettävä edelleen. 

 Tilastojen kautta ei tällä hetkellä pystytä seuraamaan 
kuntoutumissuunnitelman toteutumista. 

 Kotihoidon esimiesten ja koko tiimin on sitouduttava 
kuntoutumissuunnitelman laadukkaan toteuttamisen 
varmistamiseen. 

 
4 Pilotin aikana käyttöönotettava/juurrutettava malli: 
Kuntoutumissuunnitelma ja siihen liittyvä harjoitusohjelma pidetään asiakkaan kotona 
näkyvällä paikalla ja siihen merkitään viikoittaiset suoritukset 

 Pilotin aikana toteutuneet muutokset ja tehdyt havainnot:  

 Asiakkaille, joille on tehty kuntoutumissuunnitelma, on myös 
tehty harjoituspäiväkirja.  

 Pilotin aikana todettiin asiakas- ja tiimikohtaisia eroja 
harjoitusohjelmien säännöllisessä toteutuksessa ja 
harjoituspäiväkirjaan merkitsemisessä (osassa satunnaista ja 
vähäistä). 
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 Kuntoutumista ja itsenäistä selviytymistä edistävää ohjausta tai 
valmennusta oli annettu 20 pilotti -asiakkaalle (Effica –
tilastomerkinnät).  

 Kuntoutumissuunnitelma tulee sisällyttää asiakkaan hoito- ja 
palvelusuunnitelmaan, jotta sitä toteutetaan ja arvioidaan 
säännöllisesti ja kaikki osapuolet siihen sitoutuvat.  

 

5 Pilotin aikana käyttöönotettava/juurrutettava malli: 
Sairaanhoitaja ja/tai palveluohjaaja tekee kokonaisvaltaisen ja asiakaslähtöisen 
palvelutarpeen arvioinnin ja palvelut räätälöidään potilaan todellisen tarpeen mukaan. 

 Pilotin aikana toteutuneet muutokset ja tehdyt havainnot:  

 Pilotin aikana tehdyissä palvelutarpeen arvioinneissa ei näkynyt 
riittävällä tasolla kokonaisvaltaisuus ja asiakaslähtöisyys. Lisäksi 
kuntoutumisen näkökulmaa on vahvistettava.  

 Toimintamalleja on kehitettävä edelleen palvelutarpeen 
arvioinnin prosesseja kehitettäessä.  

 Yhteisen toimintamallin luomiseen ja osaamisen vahvistamiseen 
on panostettava. 

 

6 Ongelma/pilottia edeltänyt tilanne: 
 Asiakkaan todellisista tarpeista lähtevä räätälöinti puuttuu. Kaatumisriskiä ei ole 
aiemmin arvioitu. 

 Tavoiteltu muutos/muutoksen juurruttaminen:  

Omahoitaja/kuntoutusvastaava tekevät kaikista asiakkaista Ikinä-oppaan lyhyen 
kaatumisvaaran arvioinnin. Jos pisteitä on 16 tai yli, tehdään laajennettu 
kaatumisvaaran arviointi.  Arvioinnin pohjalta suunnitellaan moniammatillisessa 
kuntoutuspalaverissa tarvittavat jatkotoimenpiteet. 

 

 Pilotin aikana toteutuneet muutokset ja tehdyt havainnot:  

 Pilotin aikana kotihoidossa ei ole tehty kaatumisvaaran arviointia, 
sillä arviointi on tehty osastolla. Tehdyt arvioinnit käytiin läpi 
kuntoutumispalavereissa. 

 Kaatumisvaaran arviointi on pilotin jälkeen otettu kotihoidon 
fysioterapeuttien työkaluksi.  

 Kaatumisvaaran arviointi tulee olemaan kotihoidon 
vastuuhoitajan työkalu. 
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7 Pilotin aikana käyttöönotettava/juurrutettava malli: 
Kotihoidon muistihoitajaa sekä muistikoordinaattoreita konsultoidaan ja heidän 
ammattitaitoaan hyödynnetään tehokkaammin. 

 Pilotin aikana toteutuneet muutokset ja tehdyt havainnot:  

 Muistitutkimukset oli aloitettu jo osastolla, joten kotihoidossa ei 
ollut tarvetta konsultoinnin hyödyntämiseen. Pilottiasiakkaista n. 
71 %:lla on diagnosoitu jonkin asteinen muistisairaus, joista 
40 %:lla diagnoosina vaikea muistisairaus. Suurin osa asiakkaista 
oli jo muistipoliklinikan asiakkaita. 

 

8 Pilotin aikana käyttöönotettava/juurrutettava malli: 
Huomioidaan MuistiApu – hankkeessa koottavan muistiosaajaverkoston palveluita. 

 Pilotin aikana toteutuneet muutokset ja tehdyt havainnot:  

 Pilotin aikana on tehty yhteistyötä.  

 

9 Ongelma/pilottia edeltänyt tilanne: 
 Testejä ei ole päivitetty aina tilanteen muuttuessa eikä tuloksia hyödynnetty riittävästi. 

 Tavoiteltu muutos/muutoksen juurruttaminen:  

RAI- ja SPPB-tulokset päivitetään asiakkaan tilanteen muuttuessa ja 
osastolla tehtyä FIM-mittausta hyödynnetään asiakkaan kuntoutumisen 
tukemisessa ja kuntoutumissuunnitelman päivittämisessä. 

 Pilotin aikana toteutuneet muutokset ja tehdyt havainnot:  

 RAI:ta ei päivitetä aina viiveettä, kun asiakkaan tilanteessa ja 
toimintakyvyssä tapahtuu muutoksia. Kun RAI tehdään, nähdään 
asiakkaan toimintakyvyn muutokset.  

 SPPB päivitetään tehokkaasti kuntoutumisvastaavien toimesta.  

 Kuntoutumisvastaavien rooli ja merkitys on vahvistunut pilotin 
aikana.  

 Olisi löydettävä lisäksi uusia keinoja sitouttaa kaikki työntekijät 
kuntouttavaan työotteeseen. On tärkeää, että jokainen sisäistää 
kuntouttavan toimintatavan ja koko toimintakulttuuri saadaan 
muuttumaan kuntoutusmyönteiseksi. 

 

5 Pilottiin kytkeytyvät mittarit 

Pilottisuunnitelmassa todettiin, että kuntoutuksen onnistumista, toimintakyvyn 
säilymistä tai paranemista ja kotona selviämistä voidaan mitataan alla mainituilla 
mittareilla. 

o Kuntoutumissuunnitelma tehty osastohoidon varhaisvaiheessa 
 On pilotin aikana tehty kaikille osastolla. 
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o Kotiutumispäivämäärä määritellään heti kuntoutusjakson alussa 
 Kotiutumispäivämäärä on määritelty pilotin aikana 

henkilöstömuutosten takia vaihtelevasti. Kotiutumispäivämäärän 
määrittely helpottaa ja tehostaa kotiutumista. Päivämäärän 
ollessa tiedossa potilaan läheiset voivat varautua ajoissa 
kotiutumiseen. Henkilökunnan toiminta tähtää siihen, että 
potilaan kuntoutus on tehokasta ja kotiutusasiat on järjestelty 
kotiutuspäivään mennessä. 

 FIM (Osastolla tulo, väli- ja loppuarviointi, kotihoidossa hyödynnetään 
osastolla tehtyjä mittauksia)  

 FIM on tehty yleisesti ottaen hyvin osastolla. Pilotin aikana 
huomattiin hiukan viivettä mittausten tekemisessä. FIM on 
tärkeä mittari, jolla voidaan mitata potilaan kuntoutumista ja 
toimintakykyä. 

 MMSE/Cerad  
 MMSE muistitestejä tehtiin pilotin aikana 35 pilottipotilaalle. 

Mikäli testin pisteet olivat alle 24/30, lähetti lääkäri 
automaattisesti geriatrikonsultaatiopyynnön. 

 SPPB-testi 
 SPPB-mittauksia on tehty pilotin aikana 22 kappaletta. Kaikille ei 

pystytty tekemään testiä, sillä osa potilaista oli hoidossa lyhyen 
ajan eikä fysioterapeutin palveluja ole aina ollut saatavilla ennen 
potilaan kotiutusta. 

 Kaatumisvaaran arviointi (lyhyt versio ja laaja tulosten mukaan) 
 Lyhyitä kaatumisvaaran arvioita tehtiin pilotin aikana 23 

kappaletta. Laajennettuja kaatumisvaaran arvioita ei tehty, sillä 
arvio ei sovellu sairaalaympäristöön. Laajennettu kaatumisvaaran 
arvio pitäisi toteuttaa kotiympäristössä. 

 Kuntoutusjakson pituus  
 Pilottijakson aikana kuntoutusjakson pituus oli keskimäärin 21 

vrk. Muutosta pilottia edeltävään tilanteeseen ei siis tullut. 
Kotiutuspäivän määrittely kuntoutumisjakson alussa on 
merkittävässä roolissa. Tähän on panostettava jatkossa 
enemmän. Henkilöstövaihdokset vaikuttivat pilotin aikana 
kotiutuspäivän määrittelyn toteutumiseen. 

 Sairaalaan uudelleen joutuminen 
 39 potilaasta 13 (33%) palautui takaisin. 8 potilasta jäi 

odottamaan Armilan jatkohoitopaikkaa. Merkittävin syy 
palautumiseen oli vaikea muistisairaus. 

 Potilaan ja omaisen mukaan ottaminen suunnittelemaan potilaan 
kuntoutumista ja kotiutumisesta 

 Pilotin aikana tavoitteet eivät täysin toteutuneet. Tehtyjen 
havaintojen perusteella on tehty muutoksia toimintatapoihin. 
Pilotin jälkeen on otettu käyttöön kuntoutuskierto, jossa 
kuntoutuspalaveri toteutetaan potilaan luona ja potilas voi 
osallistua kuntoutuksen suunnitteluun ja hän on tietoinen 
tavoitteista ja kuntoutumisen etenemisestä. Omainen voi myös 
osallistua keskusteluun. 

 SPPB-testi tehdään osastolla ja kotihoidossa (toimintakyvyn muutos) 

 Toimintakyvyn muutosta voidaan seurata toteuttamalla 
uusintamittauksia. 
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 FIM (osasto) ja RAI (kotihoito) mittaavat osaltaan samoja asioita, jota 
tietoa hyödynnetään toimintakyvyn ja ADL-toimintojen mittaamisessa 

 Arvioidessaan toimintakykyä, avuntarvetta sekä kuntoutumisen 
mahdollisuutta kotona, hoitajan tulisi huomioida, mitä se on ollut 
osastolla. Hoitajan tulisi tietää, mistä Fim –arviointi löytyy ja 
osata tulkita ja hyödyntää sitä. 

 Yhteistyön sujuminen (kirjaamistietojen löytyminen, henkilöstön 
työtyytyväisyys) 

 Henkilöstökyselyn mukaan yhteistyö eri ammattiryhmien välillä, 
työasioista keskustelemiseen ja tiedon jakamiseen työyhteisöissä 
arvioitiin myös hyviksi. Ks. kappale 6 

Lisäksi pilotin tavoitteena oli tarkastella kolmea teemaa, jotka ovat: 
1. asiakaslähtöisyyden toteutuminen 

 Asiakaslähtöisyyttä arvioitiin yleisellä tasolla pilotin aikana. 
asiakaslähtöisyyteen ja uudenlaiseen palveluasenteeseen on vielä 
panostettava jatkossakin.  

 Asiakaslähtöisyyttä tarkastellaan tarkemmalla tasolla 
opinnäytetyössä ”Kotihoidon asiakkaan kuntoutumisen 
jatkuminen sairaalasta kotiutumisen jälkeen”, jonka toteuttaa 
Hanna Järveläinen keväällä 2014. 

 henkilöstön asennemuutos: asenteet ennen pilottia ja sen jälkeen 
 Pilottiin osallistuneelle henkilöstölle toteutettiin kysely huhtikuun 

alussa ja uusintakysely syyskuun alussa.  

 palvelujen käyttö  
 Pilotin aikana todettiin, että moniammatillisuutta ja eri 

asiantuntijoiden palveluja ei vielä hyödynnetty riittävän 
monipuolisesti. 

 Asiakkaiden palvelujen käytön analysointiin on Eksotessa 
kehitetty työkaluja, joita voidaan jatkossa hyödyntää enemmän. 
 

6 Henkilöstökyselyn tulokset 

Kuntouttava kotihoito -kysely suoritettiin kotihoito Keskusta - Pohjoisen tiimin 
sekä Armilan sairaalan osaston 1 henkilökunnalle Koti-ikävä -hankkeen alussa 
sekä hankkeen päätyttyä vuonna 2013. Ensimmäiseen kyselyyn vastasi 29 ja 
toiseen 13 työntekijää. Koska uusintakyselyyn vastanneiden määrä oli pieni ja 
tulokset poikkesivat ensimmäisen kyselyn tuloksista korkeintaan muutamalla 
prosenttiyksiköllä, tarkastellaan tässä niitä kokonaisuutena. Muutoksia 
henkilöstön asenteissa ja näkemyksissä ei voida mitata ja kyselyn tuloksia voi 
pitää ainoastaan suuntaa antavina.   

Tyytyväisyys työhön ja työyhteisön yhteistyöhön: Kyselyyn vastanneet arvioivat 
hyviksi mahdollisuutensa kehittää, järjestellä ja suunnitella omaa työtään. 
Yhteistyö eri ammattiryhmien välillä, työasioista keskustelemiseen ja tiedon 
jakamiseen työyhteisöissä arvioitiin myös hyviksi. 

Asiakaslähtöisyys: Lähes kaikki kyselyyn vastanneista arvioivat kohtalaisiksi tai 
paremmiksi mahdollisuutensa vaikuttaa suotuisasti asiakkaiden ongelmien 
ratkaisuun. Noin puolet kyselyyn vastanneista arvioi mahdollisuutensa vastata 
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asiakkaan tarpeisiin korkeintaan kohtalaisiksi ja valtaosa huonoiksi 
mahdollisuutensa sopia itse asiakkaan kanssa aikatauluista. Asiakkaan saaman 
avun määrää kyselyyn vastanneet arvioivat valtaosin kohtalaiseksi tai huonoksi.  

Palvelun laatu: Vastausten perusteella henkilökunta arvioi palvelun laadun 
parantuneen hankkeen aikana. 

 

 

Kuvio:  Kyselyyn vastanneiden arvio työyksikkönsä tuottaman palvelun laadusta 
hankkeen alussa (punaisella) ja hankkeen loputtua (sinisellä). 

Iloisuus ja innovatiivisuus: Kyselyyn vastanneiden arviot työyhteisön iloisuudesta 
ja rentoudesta sekä parantamiskohteiden etsimisestä ja uusien ideoiden 
toteuttamisesta jakautuivat tasaisesti välillä jokseenkin samaa – jokseenkin 
erimieltä. Puolet kyselyyn vastanneista arvioi työyksikkönsä vain jossain määrin 
tarkastelevan kriittisesti työn heikkouksia päästäkseen parhaaseen mahdolliseen 
toimintatapaan. 

Strategiset tavoitteet: Kyselyyn vastanneista yli puolet arvioi työyksikön 
tavoitteiden olevan vain jossain määrin saavutettavissa. Noin 40 % kyselyyn 
vastanneista arvioi organisaation strategisten tavoitteidenohjaavan työyksiköiden 
tavoitteiden asettamista korkeintaan jossain määrin. 

Jatkoehdotukset:  

• Yksiköissä tulee lisätä toimintatapojen kriittistä tarkastelua tulevan kehitystyön 
pohjaksi. 

• Organisaation ja yksikön tavoitteet tulee tehdä näkyväksi henkilökunnalle. 

• Asiakaslähtöisyyttä tulee edelleen parantaa lisäämällä työntekijöiden 
mahdollisuuksia sopia itse aikataulusta asiakkaan kanssa. 

 

Kyselyn vastaukset on koottu liitteessä ”Henkilöstökyselyn tuloksia”. 
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7 Suositukset jatkotoimenpiteiksi 

Potilas/asiakas on mukana entistä enemmän kuntoutustaan 
suunnittelemassa/arvioinnissa. Osastolla ja kotihoidossa on kuitenkin 
panostettava potilaan/asiakkaan osallistamiseen voimakkaammin sekä 
sitoutettava omaisia vahvemmin kuntoutumisen tukemiseen.  

Kuntoutuksen oikea-aikainen aloitus ja sen jatkuminen myös kotiutumisen 
jälkeen ovat kriittisiä toimenpiteitä potilaiden/asiakkaiden kotona selviämisen 
tukemisessa. Tavoitteelliset ja konkreettiset kuntoutumissuunnitelmat sekä 
niiden toteutus on varmistettava. Erityisesti kotihoidossa tavoitteellisten ja 
konkreettisten kuntoutumissuunnitelmien laatimiseen ja toteutukseen on 
kiinnitettävä enemmän huomiota. 

Kaatumisvaaran arviointia ja toimintaohjeita on korostettava varhaisessa 
vaiheessa. Kotihoidon osalta olisi myös ohjeistettava mittarin käyttö. 

Toimiva palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus on kaiken lähtökohta. 
Palvelutarpeenarvioinnin on perustuttava todelliseen toimintakykyyn, joka on 
arvioitu laaja-alaisesti ja luotettavasti (menetelmät ja välineet). 

Varhaiseen puuttumiseen ja riskien tunnistamiseen on panostava ja 
ennaltaehkäistävä asiakkaiden kunnon ja toimintakyvyn romahtaminen. 

Omaishoitajat on asiakasryhmä, joka jäänyt katveeseen ja jonka jaksamiseen ja 
kuntoutumista tukevan toimintatavan sisäistämiseen on panostettava 
ohjauksen, tukemisen ja valmentamisen keinoin niin osastolla kuin kotihoidossa. 

Kirjaamisen kehittäminen ja tiedon kulku on parantunut, mutta tarvetta 
kirjaamisen parantamiseen on jatkuvasti.  

Eksoten kehittämisohjelma –hankkeessa toteutetut Koti-ikävä –pilotti 
Kuntouttava kotiutuminen –pilotti ovat edistäneet osaltaan asiakkaan oikea-
aikaisen ja tarpeen mukaisen avun saamista. 

 

    
 



Henkilöstökyselyn tuloksia
“Kotoa kotiin” kotiutusprosessi

24.9.2013

Liite 1



Kuntouttava kotiutuminen pilotin aikana 

toteutettu henkilöstökysely

• Kysely toteutettiin vuonna 2013 huhtikuun alussa ja 
uusintakysely syyskuun alussa.

• Kysely lähetettiin pilottialueiden henkilöstölle
o Kotihoito keskusta-pohjoinen ja Armilan sairaala osasto 1

• Kyselyyn vastasi seuraavia ammattiryhmiä
o Sairaanhoitaja

o Lähihoitaja

o Perushoitaja

o Fysioterapeutti

o Apulaisosastonhoitaja

o Kodinhoitaja

o Kotihoidon ohjaaja



Kuntouttava kotiutuminen pilotti. Uusintakysely 
henkilökunnalle.

Työyksikkö

50%

50%

66%

35%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kotihoito keskusta - pohjoinen

Armilan sairaala osasto 1

Kotiutusprosessi uusinta (Kaikki vastaajat) (KA: 1.5, Hajonta: 1.118) (Vastauksia: 12)

Kotiutusprosessi (Kaikki vastaajat) (KA: 1.345, Hajonta: 1.107) (Vastauksia: 29 / 0 (0%))



3,083

3,25

3,5

3,583

3,133

3,267

3,4

3,367

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Voin osal l is tua r i i t täväst i  ammat i l l i s ta  osaamis ta tukevi in  
koulutuks i in .

Voin s i i r tää koulutuksesta saamiani  kehi t tämis ideoi ta  työhöni .

Voin osal l is tua kehi t tämispro jekte ih in .

Kehi t tämispro jekt i t  ovat  muut taneet  työskente lyäni .

Kot iu tusprosess i  uus in ta (Kaikk i  vastaa jat ) Kot iu tusprosess i  (Kaikk i  vastaa jat )

Vastaukset (ka)



Kuntouttava kotiutuminen pilotti. Uusintakysely 
henkilökunnalle.
Voin osallistua riittävästi ammatillista osaamista tukeviin koulutuksiin.

8%

33%

8%

42%

8%

7%

37%

10%

30%

17%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Olen täysin eri mieltä

Olen jokseenkin eri mieltä

Ei samaa eikä eri mieltä

Olen jokseenkin samaa mieltä

Olen täysin samaa mieltä

Kotiutusprosessi uusinta (Kaikki vastaajat) (KA: 3.083, Hajonta: 1.552) (Vastauksia: 12)

Kotiutusprosessi (Kaikki vastaajat) (KA: 3.133, Hajonta: 1.607) (Vastauksia: 30 / 0 (0%))



Kuntouttava kotiutuminen pilotti. Uusintakysely 
henkilökunnalle.
Voin siirtää koulutuksesta saamiani kehittämisideoita työhöni.

0%

25%

25%

50%

0%

0%

27%

30%

33%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Olen täysin eri mieltä

Olen jokseenkin eri mieltä

Ei samaa eikä eri mieltä

Olen jokseenkin samaa mieltä

Olen täysin samaa mieltä

Kotiutusprosessi uusinta (Kaikki vastaajat) (KA: 3.25, Hajonta: 1.299) (Vastauksia: 12)

Kotiutusprosessi (Kaikki vastaajat) (KA: 3.267, Hajonta: 1.389) (Vastauksia: 30 / 0 (0%))



Kuntouttava kotiutuminen pilotti. Uusintakysely 
henkilökunnalle.
Voin osallistua kehittämisprojekteihin.
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17%

25%

50%

8%

10%

10%

27%

37%

17%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Olen täysin eri mieltä

Olen jokseenkin eri mieltä

Ei samaa eikä eri mieltä

Olen jokseenkin samaa mieltä

Olen täysin samaa mieltä

Kotiutusprosessi uusinta (Kaikki vastaajat) (KA: 3.5, Hajonta: 1.323) (Vastauksia: 12)

Kotiutusprosessi (Kaikki vastaajat) (KA: 3.4, Hajonta: 1.541) (Vastauksia: 30 / 0 (0%))



Kuntouttava kotiutuminen pilotti. Uusintakysely 
henkilökunnalle.
Kehittämisprojektit ovat muuttaneet työskentelyäni.

8%

0%

25%

58%

8%

7%

13%

27%

43%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Olen täysin eri mieltä

Olen jokseenkin eri mieltä

Ei samaa eikä eri mieltä

Olen jokseenkin samaa mieltä

Olen täysin samaa mieltä

Kotiutusprosessi uusinta (Kaikki vastaajat) (KA: 3.583, Hajonta: 1.382) (Vastauksia: 12)

Kotiutusprosessi (Kaikki vastaajat) (KA: 3.367, Hajonta: 1.449) (Vastauksia: 30 / 0 (0%))
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2,917

3

2,833

2,417

1,833

2,75
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2,433

2,8

2,667

2,233

1,867

2,533

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Tehdä itsenäisiä päätöksiä työssä.

Järjestellä ja suunnitella omaa työtä.

Sopia itse asiakkaiden kanssa aikatauluista.

Vastata asiakkaiden tarpeisiin tärkeysjärjestyksessä.

Tehdä yhteistyötä eri ammatt iryhmien kanssa.

Keskustella työasioista työtovereiden kanssa.

Vaikuttaa asiakkaiden ongelmien ratkaisuun 
suotuisast i.

Kotiutusprosessi uusinta (Kaikki vastaajat) Kotiutusprosessi (Kaikki vastaajat)



Kuntouttava kotiutuminen pilotti. Uusintakysely 
henkilökunnalle.
Tehdä itsenäisiä päätöksiä työssä.

8%

42%

33%

17%

0%

20%

40%

30%

10%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Erit täin hyvät

Hyvät

Kohtalaiset

Huonot

Ei lainkaan

Kotiutusprosessi uusinta (Kaikki vastaajat) (KA: 2.583, Hajonta: 1.32) (Vastauksia: 12)

Kotiutusprosessi (Kaikki vastaajat) (KA: 2.3, Hajonta: 1.345) (Vastauksia: 30 / 0 (0%))



Kuntouttava kotiutuminen pilotti. Uusintakysely 
henkilökunnalle.
Järjestellä ja suunnitella omaa työtä.

0%

42%

33%

17%

8%

23%

23%

40%

13%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Erit täin hyvät

Hyvät

Kohtalaiset

Huonot

Ei lainkaan

Kotiutusprosessi uusinta (Kaikki vastaajat) (KA: 2.917, Hajonta: 1.382) (Vastauksia: 12)

Kotiutusprosessi (Kaikki vastaajat) (KA: 2.433, Hajonta: 1.407) (Vastauksia: 30 / 0 (0%))



Kuntouttava kotiutuminen pilotti. Uusintakysely 
henkilökunnalle.
Sopia itse asiakkaiden kanssa aikatauluista.

0%

42%

25%

25%

8%

17%

20%

33%

27%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Erit täin hyvät

Hyvät

Kohtalaiset

Huonot

Ei lainkaan

Kotiutusprosessi uusinta (Kaikki vastaajat) (KA: 3.0, Hajonta: 1.414) (Vastauksia: 12)

Kotiutusprosessi (Kaikki vastaajat) (KA: 2.8, Hajonta: 1.492) (Vastauksia: 30 / 0 (0%))



Kuntouttava kotiutuminen pilotti. Uusintakysely 
henkilökunnalle.
Vastata asiakkaiden tarpeisiin tärkeysjärjestyksessä.

0%

50%

17%

33%

0%

10%

30%

43%

17%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Erit täin hyvät

Hyvät

Kohtalaiset

Huonot

Ei lainkaan

Kotiutusprosessi uusinta (Kaikki vastaajat) (KA: 2.833, Hajonta: 1.344) (Vastauksia: 12)

Kotiutusprosessi (Kaikki vastaajat) (KA: 2.667, Hajonta: 1.325) (Vastauksia: 30 / 0 (0%))



Kuntouttava kotiutuminen pilotti. Uusintakysely 
henkilökunnalle.
Tehdä yhteistyötä eri ammattiryhmien kanssa.
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50%

33%

8%

0%

17%

50%

27%

7%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Erit täin hyvät

Hyvät

Kohtalaiset

Huonot

Ei lainkaan

Kotiutusprosessi uusinta (Kaikki vastaajat) (KA: 2.417, Hajonta: 1.256) (Vastauksia: 12)

Kotiutusprosessi (Kaikki vastaajat) (KA: 2.233, Hajonta: 1.283) (Vastauksia: 30 / 0 (0%))



Kuntouttava kotiutuminen pilotti. Uusintakysely 
henkilökunnalle.
Keskustella työasioista työtovereiden kanssa.

42%

42%

8%

8%

0%

37%

40%

23%

0%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Erit täin hyvät

Hyvät

Kohtalaiset

Huonot

Ei lainkaan

Kotiutusprosessi uusinta (Kaikki vastaajat) (KA: 1.833, Hajonta: 1.344) (Vastauksia: 12)

Kotiutusprosessi (Kaikki vastaajat) (KA: 1.867, Hajonta: 1.258) (Vastauksia: 30 / 0 (0%))



Kuntouttava kotiutuminen pilotti. Uusintakysely 
henkilökunnalle.
Vaikuttaa asiakkaiden ongelmien ratkaisuun suotuisasti.

0%

25%

75%

0%

0%

3%

43%

50%

3%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Erit täin hyvät

Hyvät

Kohtalaiset

Huonot

Ei lainkaan

Kotiutusprosessi uusinta (Kaikki vastaajat) (KA: 2.75, Hajonta: 1.09) (Vastauksia: 12)

Kotiutusprosessi (Kaikki vastaajat) (KA: 2.533, Hajonta: 1.176) (Vastauksia: 30 / 0 (0%))
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Päivit täiseen ja vi ikottaiseen ajankäyttöön työssä.

Asiakkaiden kotiolojen korjaamiseen.

Palvelujen kehit tämiseen.

Asiakkaiden avuntarpeen arvioint i in.

Asiakkaiden saaman avun määrään.

Oman työn kehit tämiseen.

Kotiutusprosessi uusinta (Kaikki vastaajat) Kotiutusprosessi (Kaikki vastaajat)



Kuntouttava kotiutuminen pilotti. Uusintakysely 
henkilökunnalle.
Päivittäiseen ja viikottaiseen ajankäyttöön työssä.

0%

8%

50%

42%

0%

10%

20%

30%

40%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Erit täin hyvät

Hyvät

Kohtalaiset

Huonot

Ei lainkaan

Kotiutusprosessi uusinta (Kaikki vastaajat) (KA: 3.333, Hajonta: 1.179) (Vastauksia: 12)

Kotiutusprosessi (Kaikki vastaajat) (KA: 3.0, Hajonta: 1.414) (Vastauksia: 30 / 0 (0%))



Kuntouttava kotiutuminen pilotti. Uusintakysely 
henkilökunnalle.
Asiakkaiden kotiolojen korjaamiseen.

0%

0%

67%

25%

8%

0%

20%

43%

37%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Erit täin hyvät

Hyvät

Kohtalaiset

Huonot

Ei lainkaan

Kotiutusprosessi uusinta (Kaikki vastaajat) (KA: 3.417, Hajonta: 1.187) (Vastauksia: 12)

Kotiutusprosessi (Kaikki vastaajat) (KA: 3.167, Hajonta: 1.241) (Vastauksia: 30 / 0 (0%))



Kuntouttava kotiutuminen pilotti. Uusintakysely 
henkilökunnalle.
Palvelujen kehittämiseen.
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42%

50%
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20%

47%

27%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Erit täin hyvät

Hyvät

Kohtalaiset

Huonot

Ei lainkaan

Kotiutusprosessi uusinta (Kaikki vastaajat) (KA: 3.417, Hajonta: 1.187) (Vastauksia: 12)

Kotiutusprosessi (Kaikki vastaajat) (KA: 3.067, Hajonta: 1.315) (Vastauksia: 30 / 0 (0%))



Kuntouttava kotiutuminen pilotti. Uusintakysely 
henkilökunnalle.
Asiakkaiden avuntarpeen arviointiin.
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67%

33%
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60%

33%

0%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Erit täin hyvät

Hyvät

Kohtalaiset

Huonot

Ei lainkaan

Kotiutusprosessi uusinta (Kaikki vastaajat) (KA: 2.333, Hajonta: 1.106) (Vastauksia: 12)

Kotiutusprosessi (Kaikki vastaajat) (KA: 2.267, Hajonta: 1.153) (Vastauksia: 30 / 0 (0%))



Kuntouttava kotiutuminen pilotti. Uusintakysely 
henkilökunnalle.
Asiakkaiden saaman avun määrään.
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17%

58%

25%
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23%

53%

23%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Erit täin hyvät

Hyvät

Kohtalaiset

Huonot

Ei lainkaan

Kotiutusprosessi uusinta (Kaikki vastaajat) (KA: 3.083, Hajonta: 1.187) (Vastauksia: 12)

Kotiutusprosessi (Kaikki vastaajat) (KA: 3.0, Hajonta: 1.211) (Vastauksia: 30 / 0 (0%))



Kuntouttava kotiutuminen pilotti. Uusintakysely 
henkilökunnalle.
Oman työn kehittämiseen.
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33%
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30%

43%

20%
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Erit täin hyvät

Hyvät

Kohtalaiset

Huonot

Ei lainkaan

Kotiutusprosessi uusinta (Kaikki vastaajat) (KA: 2.583, Hajonta: 1.32) (Vastauksia: 12)

Kotiutusprosessi (Kaikki vastaajat) (KA: 2.767, Hajonta: 1.309) (Vastauksia: 30 / 0 (0%))



4,083

3,917

4,167

3

3,417

3,833

3,6

3,533

3,793

2,9

3,033

3,433

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Asenteemme on:  "Toimimme yhdessä" .

Pidämme to isemme a jan tasa l la  työas io issa.

Tie toa todel la  pyr i tään jakamaan työyks ikön s isä l lä .

Ets imme koko a jan uus ia,  tuore i ta  tapoja tarkaste l la  työn 
ongelmia.

Toimimme yhdessä to teut taaksemme uus ia ideoi ta .

Mei l lä  on rento i lmapi i r i ;  i lo  huumor i  ovat  osa päiv i t tä is tä  
työtämme.

Kot iu tusprosess i  uus in ta (Kaikk i  vastaa jat ) Kot iu tusprosess i  (Kaikk i  vastaa jat )



Kuntouttava kotiutuminen pilotti. Uusintakysely 
henkilökunnalle.
Asenteemme on: "Toimimme yhdessä".

0%

8%

8%

50%

33%

7%

10%

23%

37%

23%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Olen täysin eri mieltä

Olen jokseenkin eri mieltä

Ei samaa eikä eri mieltä

Olen jokseenkin samaa mieltä

Olen täysin samaa mieltä

Kotiutusprosessi uusinta (Kaikki vastaajat) (KA: 4.083, Hajonta: 1.32) (Vastauksia: 12)

Kotiutusprosessi (Kaikki vastaajat) (KA: 3.6, Hajonta: 1.519) (Vastauksia: 30 / 0 (0%))



Kuntouttava kotiutuminen pilotti. Uusintakysely 
henkilökunnalle.
Pidämme toisemme ajan tasalla työasioissa.

0%
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67%

17%
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20%
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67%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Olen täysin eri mieltä

Olen jokseenkin eri mieltä

Ei samaa eikä eri mieltä

Olen jokseenkin samaa mieltä

Olen täysin samaa mieltä

Kotiutusprosessi uusinta (Kaikki vastaajat) (KA: 3.917, Hajonta: 1.256) (Vastauksia: 12)

Kotiutusprosessi (Kaikki vastaajat) (KA: 3.533, Hajonta: 1.408) (Vastauksia: 30 / 0 (0%))



Kuntouttava kotiutuminen pilotti. Uusintakysely 
henkilökunnalle.
Tietoa todella pyritään jakamaan työyksikön sisällä.
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67%

25%
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10%
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14%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Olen täysin eri mieltä

Olen jokseenkin eri mieltä

Ei samaa eikä eri mieltä

Olen jokseenkin samaa mieltä

Olen täysin samaa mieltä

Kotiutusprosessi uusinta (Kaikki vastaajat) (KA: 4.167, Hajonta: 1.143) (Vastauksia: 12)

Kotiutusprosessi (Kaikki vastaajat) (KA: 3.793, Hajonta: 1.336) (Vastauksia: 29 / 0 (0%))



Kuntouttava kotiutuminen pilotti. Uusintakysely 
henkilökunnalle.
Etsimme koko ajan uusia, tuoreita tapoja tarkastella työn ongelmia.
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17%

67%

17%
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27%

37%

30%
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Olen täysin eri mieltä

Olen jokseenkin eri mieltä

Ei samaa eikä eri mieltä

Olen jokseenkin samaa mieltä

Olen täysin samaa mieltä

Kotiutusprosessi uusinta (Kaikki vastaajat) (KA: 3.0, Hajonta: 1.155) (Vastauksia: 12)

Kotiutusprosessi (Kaikki vastaajat) (KA: 2.9, Hajonta: 1.35) (Vastauksia: 30 / 0 (0%))



Kuntouttava kotiutuminen pilotti. Uusintakysely 
henkilökunnalle.
Toimimme yhdessä toteuttaaksemme uusia ideoita.

0%

8%

42%

50%

0%

3%

33%

23%

37%
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Olen täysin eri mieltä

Olen jokseenkin eri mieltä

Ei samaa eikä eri mieltä

Olen jokseenkin samaa mieltä

Olen täysin samaa mieltä

Kotiutusprosessi uusinta (Kaikki vastaajat) (KA: 3.417, Hajonta: 1.187) (Vastauksia: 12)

Kotiutusprosessi (Kaikki vastaajat) (KA: 3.033, Hajonta: 1.402) (Vastauksia: 30 / 0 (0%))



Kuntouttava kotiutuminen pilotti. Uusintakysely 
henkilökunnalle.
Meillä on rento ilmapiiri; ilo huumori ovat osa päivittäistä työtämme.
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17%

17%

33%

33%

3%

17%

33%

27%

20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Olen täysin eri mieltä

Olen jokseenkin eri mieltä

Ei samaa eikä eri mieltä

Olen jokseenkin samaa mieltä

Olen täysin samaa mieltä

Kotiutusprosessi uusinta (Kaikki vastaajat) (KA: 3.833, Hajonta: 1.462) (Vastauksia: 12)

Kotiutusprosessi (Kaikki vastaajat) (KA: 3.433, Hajonta: 1.476) (Vastauksia: 30 / 0 (0%))
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Työyks ikön jäsenet  ymmärtävät  täys in  työyks ikön tavo i t teet?

Työyks ikön tavo i t teet  ovat  saavutet tavissa?

Työnanta ja  p i tää työyks ikön tavo i t te i ta  hyödyl l is inä?

Työyks ikkös i  tarkaste lee kr i i t t isest i  mahdol l is ia  työn 
heikkouks ia päästäkseen parhaaseen mahdol l iseen 
lopputu lokseen?

Organisaat ion s t ra teg iset  tavo i t teet  oh jaavat  työyks ikön 
tavo i t te iden aset tamis ta.

Kot iu tusprosess i  uus in ta (Kaikk i  vastaa jat ) Kot iu tusprosess i  (Kaikk i  vastaa jat )



Kuntouttava kotiutuminen pilotti. Uusintakysely 
henkilökunnalle.
Työyksikön jäsenet ymmärtävät täysin työyksikön tavoitteet?

0%

0%

8%

83%

8%

0%

17%

30%

47%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Erit täin vähän

Melko vähän

Jossain määrin

Melko paljon

Erit täin paljon

Kotiutusprosessi uusinta (Kaikki vastaajat) (KA: 4.0, Hajonta: 1.08) (Vastauksia: 12)

Kotiutusprosessi (Kaikki vastaajat) (KA: 3.433, Hajonta: 1.309) (Vastauksia: 30 / 0 (0%))



Kuntouttava kotiutuminen pilotti. Uusintakysely 
henkilökunnalle.
Työyksikön tavoitteet ovat saavutettavissa?
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8%

42%

42%

0%

0%

13%

67%

17%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Erit täin vähän

Melko vähän

Jossain määrin

Melko paljon

Erit täin paljon

Kotiutusprosessi uusinta (Kaikki vastaajat) (KA: 3.167, Hajonta: 1.344) (Vastauksia: 12)

Kotiutusprosessi (Kaikki vastaajat) (KA: 3.1, Hajonta: 1.193) (Vastauksia: 30 / 0 (0%))



Kuntouttava kotiutuminen pilotti. Uusintakysely 
henkilökunnalle.
Työnantaja pitää työyksikön tavoitteita hyödyllisinä?

0%
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18%

55%

27%

3%

14%

31%

28%

24%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Erit täin vähän

Melko vähän

Jossain määrin

Melko paljon

Erit täin paljon

Kotiutusprosessi uusinta (Kaikki vastaajat) (KA: 4.091, Hajonta: 1.203) (Vastauksia: 11)

Kotiutusprosessi (Kaikki vastaajat) (KA: 3.552, Hajonta: 1.488) (Vastauksia: 29 / 0 (0%))



Kuntouttava kotiutuminen pilotti. Uusintakysely 
henkilökunnalle.
Työyksikkösi tarkastelee kriittisesti mahdollisia työn heikkouksia päästäkseen parhaaseen 
mahdolliseen lopputulokseen?

0%

8%

50%

33%

8%

10%

10%

50%

23%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Erit täin vähän

Melko vähän

Jossain määrin

Melko paljon

Erit täin paljon

Kotiutusprosessi uusinta (Kaikki vastaajat) (KA: 3.417, Hajonta: 1.256) (Vastauksia: 12)

Kotiutusprosessi (Kaikki vastaajat) (KA: 3.067, Hajonta: 1.413) (Vastauksia: 30 / 0 (0%))



Kuntouttava kotiutuminen pilotti. Uusintakysely 
henkilökunnalle.
Organisaation strategiset tavoitteet ohjaavat työyksikön tavoitteiden asettamista.
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33%

50%

17%

0%

13%

37%

30%

20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Erit täin vähän

Melko vähän

Jossain määrin

Melko paljon

Erit täin paljon

Kotiutusprosessi uusinta (Kaikki vastaajat) (KA: 3.833, Hajonta: 1.213) (Vastauksia: 12)

Kotiutusprosessi (Kaikki vastaajat) (KA: 3.567, Hajonta: 1.383) (Vastauksia: 30 / 0 (0%))



2,5

2,583

3,083

3

3,167

2,917

2,75

2,333

2,5

2,7

2,667

2,933

2,533

2,567

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Asiakkaan omato imusuuden l isääminen.

As iakkaan akt i iv isuuden l isääminen.

Mahdol l is taa as iakkaan osal l is tuminen palve luprosess i in .

Suunni te l la  kot iu tus ta yhdessä as iakkaan ja  hänen omais tensa 
kanssa.

Hyödyntää yks i ty is ten ja  ko lmannen sektor in  pa lve lu tuot ta j ien 
pa lve lu i ta  as iakkaan parhaaks i .

Saada uus inta t ie toa kuntout tavis ta  työskente lytavois ta .

Kehi t tää kuntout tavaa työtapaa.

Kot iu tusprosess i  uus in ta (Kaikk i  vastaa jat ) Kot iu tusprosess i  (Kaikk i  vastaa jat )



Kuntouttava kotiutuminen pilotti. Uusintakysely 
henkilökunnalle.
Asiakkaan omatoimusuuden lisääminen.

0%

58%

33%

8%

0%

10%

47%

43%

0%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Erit täin hyvät

Hyvät

Kohtalaiset

Huonot

Ei lainkaan

Kotiutusprosessi uusinta (Kaikki vastaajat) (KA: 2.5, Hajonta: 1.19) (Vastauksia: 12)

Kotiutusprosessi (Kaikki vastaajat) (KA: 2.333, Hajonta: 1.193) (Vastauksia: 30 / 0 (0%))



Kuntouttava kotiutuminen pilotti. Uusintakysely 
henkilökunnalle.
Asiakkaan aktiivisuuden lisääminen.

0%

50%

42%

8%

0%

7%

43%

43%

7%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Erit täin hyvät

Hyvät

Kohtalaiset

Huonot

Ei lainkaan

Kotiutusprosessi uusinta (Kaikki vastaajat) (KA: 2.583, Hajonta: 1.187) (Vastauksia: 12)

Kotiutusprosessi (Kaikki vastaajat) (KA: 2.5, Hajonta: 1.232) (Vastauksia: 30 / 0 (0%))



Kuntouttava kotiutuminen pilotti. Uusintakysely 
henkilökunnalle.
Mahdollistaa asiakkaan osallistuminen palveluprosessiin.
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17%

58%

25%

0%

7%

37%

43%

7%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Erit täin hyvät

Hyvät

Kohtalaiset

Huonot

Ei lainkaan

Kotiutusprosessi uusinta (Kaikki vastaajat) (KA: 3.083, Hajonta: 1.187) (Vastauksia: 12)

Kotiutusprosessi (Kaikki vastaajat) (KA: 2.7, Hajonta: 1.37) (Vastauksia: 30 / 0 (0%))



Kuntouttava kotiutuminen pilotti. Uusintakysely 
henkilökunnalle.
Suunnitella kotiutusta yhdessä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa.
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33%

42%

17%

8%

7%

30%

53%

10%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Erit täin hyvät

Hyvät

Kohtalaiset

Huonot

Ei lainkaan

Kotiutusprosessi uusinta (Kaikki vastaajat) (KA: 3.0, Hajonta: 1.354) (Vastauksia: 12)

Kotiutusprosessi (Kaikki vastaajat) (KA: 2.667, Hajonta: 1.247) (Vastauksia: 30 / 0 (0%))



Kuntouttava kotiutuminen pilotti. Uusintakysely 
henkilökunnalle.
Hyödyntää yksityisten ja kolmannen sektorin palvelutuottajien palveluita asiakkaan parhaaksi.
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25%

33%

42%

0%

7%

23%

43%

23%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Erit täin hyvät

Hyvät

Kohtalaiset

Huonot

Ei lainkaan

Kotiutusprosessi uusinta (Kaikki vastaajat) (KA: 3.167, Hajonta: 1.28) (Vastauksia: 12)

Kotiutusprosessi (Kaikki vastaajat) (KA: 2.933, Hajonta: 1.365) (Vastauksia: 30 / 0 (0%))



Kuntouttava kotiutuminen pilotti. Uusintakysely 
henkilökunnalle.
Saada uusinta tietoa kuntouttavista työskentelytavoista.
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33%

50%
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3%

50%

37%

10%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Erit täin hyvät

Hyvät

Kohtalaiset

Huonot

Ei lainkaan

Kotiutusprosessi uusinta (Kaikki vastaajat) (KA: 2.917, Hajonta: 1.32) (Vastauksia: 12)

Kotiutusprosessi (Kaikki vastaajat) (KA: 2.533, Hajonta: 1.231) (Vastauksia: 30 / 0 (0%))



Kuntouttava kotiutuminen pilotti. Uusintakysely 
henkilökunnalle.
Kehittää kuntouttavaa työtapaa.
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50%

25%
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50%

33%

13%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Erit täin hyvät

Hyvät

Kohtalaiset

Huonot

Ei lainkaan

Kotiutusprosessi uusinta (Kaikki vastaajat) (KA: 2.75, Hajonta: 1.299) (Vastauksia: 12)

Kotiutusprosessi (Kaikki vastaajat) (KA: 2.567, Hajonta: 1.257) (Vastauksia: 30 / 0 (0%))
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Asiakas lähtö isyys säästää kustannuks ia sos iaa l i - ja  
terveydenhuol lon pa lve lu tuotannossa.

As iakas lähtö isyys l isää sos iaa l i - ja  terveydenhuol lon 
pa lve lu jen va ikut tavuut ta .

Kuntout tava to imintatapa l isää k i i reen tuntua työyks ikössäni .

As iakkaan to ive iden kysyminen johtaa hankaluuks i in ,  koska 
n i i tä  e i  vo i  to teut taa.

Yhte is työ l le  as iakkaan,  omais ten ja  muiden palve lu tuot ta j ien 
kanssa varataan r i i t täväst i  a ikaa työyks ikössäni  .

Kot iu tusprosess i  uus in ta (Kaikk i  vastaa jat ) Kot iu tusprosess i  (Kaikk i  vastaa jat )



Kuntouttava kotiutuminen pilotti. Uusintakysely 
henkilökunnalle.
Asiakaslähtöisyys säästää kustannuksia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannossa.
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17%

33%

42%

0%

0%

7%

35%

38%

21%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Täysin eri mieltä

Jokseenkin erimieltä

Minulla ei ole kantaa väit tämään

Jokseenkin samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

Kotiutusprosessi uusinta (Kaikki vastaajat) (KA: 3.083, Hajonta: 1.382) (Vastauksia: 12)

Kotiutusprosessi (Kaikki vastaajat) (KA: 3.724, Hajonta: 1.323) (Vastauksia: 29 / 0 (0%))



Kuntouttava kotiutuminen pilotti. Uusintakysely 
henkilökunnalle.
Asiakaslähtöisyys lisää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen vaikuttavuutta.
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42%
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37%

30%

27%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Täysin eri mieltä

Jokseenkin erimieltä

Minulla ei ole kantaa väit tämään

Jokseenkin samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

Kotiutusprosessi uusinta (Kaikki vastaajat) (KA: 3.417, Hajonta: 1.382) (Vastauksia: 12)

Kotiutusprosessi (Kaikki vastaajat) (KA: 3.767, Hajonta: 1.359) (Vastauksia: 30 / 0 (0%))



Kuntouttava kotiutuminen pilotti. Uusintakysely 
henkilökunnalle.
Kuntouttava toimintatapa lisää kiireen tuntua työyksikössäni.
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40%
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Täysin eri mieltä

Jokseenkin erimieltä

Minulla ei ole kantaa väit tämään

Jokseenkin samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

Kotiutusprosessi uusinta (Kaikki vastaajat) (KA: 3.583, Hajonta: 1.441) (Vastauksia: 12)

Kotiutusprosessi (Kaikki vastaajat) (KA: 3.633, Hajonta: 1.581) (Vastauksia: 30 / 0 (0%))



Kuntouttava kotiutuminen pilotti. Uusintakysely 
henkilökunnalle.
Asiakkaan toiveiden kysyminen johtaa hankaluuksiin, koska niitä ei voi toteuttaa.
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25%
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13%

23%

13%

50%
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Täysin eri mieltä

Jokseenkin erimieltä

Minulla ei ole kantaa väit tämään

Jokseenkin samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

Kotiutusprosessi uusinta (Kaikki vastaajat) (KA: 2.833, Hajonta: 1.404) (Vastauksia: 12)

Kotiutusprosessi (Kaikki vastaajat) (KA: 3.0, Hajonta: 1.506) (Vastauksia: 30 / 0 (0%))



Kuntouttava kotiutuminen pilotti. Uusintakysely 
henkilökunnalle.
Yhteistyölle asiakkaan, omaisten ja muiden palvelutuottajien kanssa varataan riittävästi aikaa 
työyksikössäni .
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Täysin eri mieltä

Jokseenkin erimieltä

Minulla ei ole kantaa väit tämään

Jokseenkin samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

Kotiutusprosessi uusinta (Kaikki vastaajat) (KA: 2.333, Hajonta: 1.312) (Vastauksia: 12)

Kotiutusprosessi (Kaikki vastaajat) (KA: 2.233, Hajonta: 1.476) (Vastauksia: 30 / 0 (0%))



Kuntouttava kotiutuminen pilotti. Uusintakysely
henkilökunnalle.
Luettele kolme omassa yksikössäsi viimeisen vuoden aikana toteutunutta uudistusta, jotka
edistävät asiakkaan kuntoutumista ja kotiutumista.

� Kuntoutusosastoksi muuttuminen. Kuntoutuspalaverit säännölliseksi. Lisääntyneet kotikäynnit (fyster,toim.ter) ja
kuntoutuskammari osastolle. 

� kuntoutus suunnitelmat ovat hyvät kun ne löytyy kotoa asiakkaan jääkaapin ovesta. harmi vain ettei niitä oikein
ehdi toteuttaa. 

� Kuntoutus palaverit, asenne muutokset (kuntouttava työote), lisääntyneet fyster kotikäynnit-) apuvälineet
valmiiksi kotiin, ovat jo paikallaan kun asiakas kotiutuu

� Kuntoutuspalaverit viikottain/ tavoitteet asetetaan ja kotiutuspäivä. Kuntoutus alkaa heti. Toimintaterapeutti on 
osa-aikaisesti osastolla. 

� Kuntoutuspalaverit, apuvälineiden lisäys osastolle.

� -fim mittari -kuntoutuspalaveri .fys.ter kotikäynti

� fysioterapeutin mukaan tulo, kuntouttavan työotteen käyttö sekä kuntoutusvastaavat tiimeissä

� O-vuoron lisääminen vahvuuteen

� ??? 

� Lisää apuvälineitä saatu, kuntokammari, ja kuntoutumispalaverit.



Kuntouttava kotiutuminen pilotti. Uusintakysely
henkilökunnalle.
Luettele kolme omassa yksikössäsi viimeisen vuoden aikana toteutunutta uudistusta, jotka
edistävät asiakkaan kuntoutumista ja kotiutumista.

� Kuntouttava työote, yksittäisen toimintakyvyn mittari FIM, kuntoutuspalaverit. 

� Fim toimintakyky mittari,Kaatumisvaaran arviointi ja MMSE päivittäminen.Tarvittaessa pidetty
hoitoneuvotteluita(ei ole uusi juttu, mutta edistää potilaan kotiutumista).Kuntouttavan työotteen muistaminen, 
potilaan omatoimisuuden tukeminen. 

� Toimintakyvyn ja avuntarpeen määrittäminen, kuntoutuspalaveri, panostaminen kuntouttavaan hoitotyön
toteuttamiseen. 

� Koti-ikävä pilotin mahdollistamat kaksi "lisähoitajaa" -> enemmän aikaa asiakkaille. Aloitetut kuntoutukseen
liittyvät koulutukset. 

� koti-ikävä projekti kuntouttava kotiutuminen tapahtunut hiukan asennemuutosta asiakaslähtöiseen hoitoon

� kuntouttava työote, kuntoutusvastaavat

� Läsnä oleva fys terapeutti. Kuntoutusvastaavat. kuntoutussuunnitelmat

� Kuntouttava työote Asiakkaalle laadittu kuntoutussuunnitelma(kuntoutusvastaavat tiimeissä) Saatu oma
fysioterapeutti

� -Kuntouttava kotiuttaminen hanke. -Lisää fysioterapeutteja kentällä -Kuntoutusvastaavien toiminnan
käynnistyminen

� Koti-ikävän varhainen puuttuminen- sekä toipilasaika -mallien käyttöönotto sekä fysioterapeutin saaminen
yksikköön. 

� Päivittäiset liikkumiset asiakkaidenvoinnin mukaan. Kuntosaliin välineitä tullut lisää. Tavoitteet kuntoutumiseen/ 
kuntoutuspalaveri/ viikkotavoite. 

� Kokeillaan liikkeelle lähtöä mahdollisimman nopeasti. Kaikki sitoutuneet kuntouttavaan hoitotyöhön. Omat 
jumpparit osastolla. 



Kuntouttava kotiutuminen pilotti. Uusintakysely
henkilökunnalle.
Mikä mielestäsi edistäisi asiakkaiden kuntoutumista ja kotona selviytymistä?

• Yhteisiä palavereita omaisten ja asiakkaan kanssa, jossa selkeästi sovitaan kotiutusasioista, mitä kukin odottaa
kotona asumiselta, tarvittaessa kotikäynnit (toim.ter, fyster). Kuntoutus jatkuu systemaattisesti kotona. Kotona
voinnin heikentyessä, kotihoitoa/kotikuntoutusta tehostetaan eikä heti laiteta sairaalaan. 

• hoitajalla pitäisi olla enemmän aikaa asiakkaalle ja kotihoitoon pitäisi saada lisää hoitajia, niin voisi kuntouttaa. 
Nykyisellä hoitaja määrällä ei ehdi kuntouttaa. Hukkaan menee hyvät suunnitelmat.

• Lisätään kuntoutumista lisää .Virikkeellinen ympäristö. Musiikkituokiot. Jumppahetket. Kotiin jatkot
kuntoutumisiin/ esim: veteraanikuntoutus ym.. fysioterapian käyntejä. 

• Kuntoutuksen jatkaminen/jatkuminen osastojakson jälkeen kotona. 

• Psyykkiseen puoleen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota ja hoitaa myös sillä puolella olevia ongelmia. Kotona
pitäisi olla myös omahoitaja järjestelmä, joku joka tuntee potilaan kaikki asiat, hoitaa kaikki asiat eikä niin että
samalla ihmisellä voi olla viisi eri palvelun tuottajaa käynnissä. Samat hoitajat niin kauan kuin palvelusuhde
kestää, silloin pystytään realistisesti arvioimaan ihmisen tarpeita ja niihin myös vastaamaan oikealla tavalla. 

• se että hoitajilla olisi aikaa ja resursseja toteuttaa kuntouttavaa työotetta asiakkaan luona. Myös se tärkeää että
asiakas kotiutetaan sen kuntoisena että pystyy kotona liikkumaan turvallisesti eikä laitettaisi kotiin
puolikuntoisena vain sen takia että asiakas pitää saada kotiin.Puolikuntoiset teetättävät sitten kovasti töitä ja
niillä kenellä olisi mahdollisuus kuntoutua niin niiden ajasta on pois kun hoitajien työ menee huonokuntoisten
hoitoon.

• Jos olisi asiakkaalle riittävästi mm.: -aikaa -aktiviteettejä



Kuntouttava kotiutuminen pilotti. Uusintakysely
henkilökunnalle.
Mikä mielestäsi edistäisi asiakkaiden kuntoutumista ja kotona selviytymistä?

• Oikea-aikainen kotiutuminen. Potilaan hyvä ohjaaminen ja motivoiminen oman toimintakyvyn ylläpitämiseen, 
sekä ennen kaikkea se että myös omaiset ymmärtäisivät sen.

• Ongelmakohtien tarkempi kartoittaminen, jos olisi aikaa jota VIETTÄÄ potilaiden kanssa selviäisi keskustellessa
varmasti taustoista enemmän kuin nyt pikaisilla kysymyksillä ja kartoituksilla. Omaisten sitoutttaminen
kuntoutumiseen, muistetaan perustella miksi ei tehdä puolesta ja miksi heidänkään ei pitäisi. Potilaan itsensä
sitouttaminen kuntoutumiseen, saada potilas ymmärtämään mitä hyötyä onkaan omatoimisuudesta ja
yritteliäisyydestä. Potilaiden omien toiveiden kunnioittaminen Resurssien parempi kohdentaminen kun niitä ei
kerran lisää saada.

• Riittävät kotiavut turvattomillekin vanhuksille, kotiin virkistystoimintaa. Kuntoutus jatkuu aktiivisesti kotona. 
Omaiset ymmärtävät kuntoutusosaston luonteen ja hoidon tavoiteetteet ja sitoutuvat niihin yhdessä potilaan
kanssa. 

• Henkilökohtainen kuntoutumissunnitelma, jossa huomioidaan potilaan sairaudet ja voimavarat. Yhteisistä
pelisäännöistä ja kuntoutussuunnitelmista kiinni pitäminen myös kotiuessa. 

• Kuntoutuminen jatkuisi kotona,mm.tarvittaessa fysioterapia käynnin ym.Taataan tarvittavat tukipalvelut
kotiin.Rahallinen tukeminen yhteiskunnalta, jotta potilas itse pystyy tai omaiset pystyvät hoitamaan häntä
kotona.(omaishoitajuus ja korvauksen saanti,muuutenkin palvelut ja lääkitys ym.maksaa ja tänä päivänä kaikki
kustannutkset nousee, monella ei varaa kaikkiin palveluihin, ainakin taattava että rahallista tukea saisi riittävästi) 

• Potilas olisi itse motivoitunut kuntoutumiseen. Omaiset olisivat aktiivisesti mukana potilaan kuntoutumisen
tukemisessa. Kotona selviytymistä edistäisi omaisten osallistuminen hoitoon, virike/ystävätoiminta, luottamus ja
toimiva yhteistyö kotisairaanhoidon kanssa. 



Kuntouttava kotiutuminen pilotti. Uusintakysely
henkilökunnalle.
Mikä mielestäsi edistäisi asiakkaiden kuntoutumista ja kotona selviytymistä?

• Riittävä henkilökuntamitoitus!!! Kotihoidossa asiakkaiden hoitoisuudesta riippuen tuo riittävä tarkoittaisi n. 6 
asiakasta/aamupäivä/hoitaja. Kun asiakkaalle tulee tunne, että hoitajalla on aikaa kuunnella, että hän on oikeasti
läsnä, on se kuntouttavaa jo sinällään. Hoitajilla olisi aikaa paneutua ja hoitaa asiat pois päiväjärjestyksestä, eikä
pallotella niitä vuorosta toiseen jne., jolloin loppujen lopuksi kukaan ei tiedä enää riittävästi mistään. Kaikki, myös
kuntoutus on vain pintaraapaisua, ellei siihen voi paneutua ajan kanssa asiakkaan luona! Ei ihmiset (lue
asiakkaat ja hoitajat) ole tunteettomia robotteja. Hoitajien koulutukset ja työvuorojen uudelleen suunnittelu
toisivat tarpeellista asennemuutosta. Omaiset pitäisi saada myös asennemuutoksen ja kuntouttamisen piiriin. 
Päivätoiminnan tms. pitäisi lähteä asiakkaiden, eikä organisaation tarpeista -> esim. arjen askareissa toimimista
enemmän pöydän ympärillä istumisen sijasta. Enemmän valtaa saada lopettaa turhat käynnit -> esim. ei voi
lopettaa/vähentää käyntejä, kun omaiset tai asiakas ei suostu (eräällä asiakkaalla käydään ma-pe keittämässä
kaurapuuro!). 

• Suurin tekijä mielestäni on työntekijöiden lisääminen, jolloin olisi enemmän aikaa auttaa asiakkaita
kuntoutumisessa kotona. Monet tarvitsevat ohjausta ja avustusta. Tällä hetkellä kuntoutus lisätään päivittäisten
toiminnoissa auttamisen yhteyteen. Tämä on hyvä tapa. Mielestäni olisi myös asiakkaan kannalta parempi, jos
kuntoutustuokio olisi päivittäisissä toiminnoissa auttamisen lisäksi erillinen hetki. Päivätoiminnan
mahdollistaminen useammalle asiakkaalle

• Lisää henkilökuntaa työhön niin olisi aikaa enemmän kuntouttaa ja tukea ja ohjata

• Lisää hoitajia

• Asiakkaan motivaatiotason nousu. 

• Asiakkaat jotka ovat sairaanhotajan vastuulla ovat se ryhmä joihin kuntouttava /aktivoiva "hoidon" suuntaminen
erittäin tärkeää. Ennalta ehkäistä kotihoidon apuihin siirtymistä ja edesauttaa itsenäistä asumista kotona. 

• Myös sosiaalinen kuntoutus pitäisi huomioida. Esim. päivätoimintaa pitäisi lisätä, ei vähentää.)



Kuntouttava kotiutuminen pilotti. Uusintakysely
henkilökunnalle.
Mikä mielestäsi edistäisi asiakkaiden kuntoutumista ja kotona selviytymistä?

• että olisi aikaa ja resursseja tehdä kuntouttavalla työoteella töitä. 

• Olisi riittäväasti aikaa olla asiakkaan luona. Kaikki työntekijät sitoutuisi kuntoutukseen.

• Kuntouttava työote. (Tuetaan kuntoutusta niin fyysiseltä kuin psyykkiseltä puolelta.)Tuetaan asiakasta
omatoimisuuteen ja itsenäiseen pärjäämiseen.Vaatii aluksi hoitajalta enemmän aikaa mutta asiakkaan
kuntoutuessa ja omatoimisuuden lisääntyessä aikaa menee vähemmän. 

• Työntekijöiden kuntouttava työtapa, kuntoutussuunnitelman noudattaminen. Asiakkaan aito kuuntelu, paras
motivaatio keino. Asiakkaan olemassa olevien voimavarojen hyödyntäminen. Esimiesten tuki kuntouttavaan
työhön -> tukea myös työntekijöille jotka sitä pyrkivät noudattamaan. 

• Asiakkaan ja mahdollisesti hänen omaistensa mielipiteen kuuleminen kuntouttamissuunnitelman laatimisen
hetkellä. Kuntouttamistoimenpiteet tulee lähteä jokaisen asiakkaan omasta elämästä ja hänen kiinnostuksen
kohteista. Asiakkaan kunnioittaminen ja kannustaminen ovat tärkeitä kaikissa toimissa. 

• Kannustava ja ohjaava, neuvoja antava. virikkeellinen ympäristö. Aktiviteetit osastolla/ osallistuminen niihin. 
Teemapäiviä . Kuntosali meillä jo onkin johon osallistuvat.

• Asiakas itse on myös halukas kuntoutumaan. Kotiutus mahdollisimman nopeasti. Kotisairaanhoidon lisäämistä. 


