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Asiakaslähtöisempää kotihoitoa 
kehittämässä
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• Kunnassa on kolme taajamaa, missä kotihoito toimii

• Toiminnassa on ollut eroavaisuuksia eri alueiden välillä

• Käytännön tasolla yhteistyö eri alueiden välillä on ollut 
vähäistä 

• Aikaisemmin käytännön hoitotyön kehittäminen on 
tapahtunut alueittain asiakaslähtöisyyden ollessa 
päämääränä 

Mistä lähdimme
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• Pääsimme Sosiaalitaidon kehittämisohjelmaan mukaan

• Aloitimme tekemällä arvovirta-analyysin ja mietimme 
koko henkilökunnan kanssa asiakkaalle arvoa tuottavia 
asioita 

• Tavoitteet ja pohjantähti

• Mittasimme, siivosimme, kehitimme ja yhtenäistimme...

Matkalla
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ASIAKKAAN 
KOKEMUS 
HOITAJAN 

KÄYNNEISTÄ

Kirjaamisen 
mittaaminen

Henkinen 
hyvinvointi

Onko Hopasu
täsmällinen

Asiakaskokemus-
keskustelu

Vasatuuhoitajan
aika asiakkaalle

Hoitaja ei tiedä 
asioita

Hoitajan asenne

Toiminnanohjauk
sen kehittäminen Vieraita hoitajia

Perehdytys
Uusia 

kasvoja 
liikaa

Viikko-
ohjelmien 
päivytys

Jotkut asiat 
voi jäädä 

hoitamatta

Ei osaa 
vastata 

kysymyksiin

Ei löydä 
tavaroita

Perehdytys 
puutteelline

n

Seurataan 
todellista 

aikaa

Päivitys

Yksilöllisyys

Kokemus 
liukuhihnast

a

Tähtihetki 
1krt/kk
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• Kirjaamisen seuranta 

• Tehty kolme kertaa

• Palvelutarpeen arvioinnin seuranta

• Tehty kerran

• Tähtihetkien seuranta

• Tehty kolme kertaa, 

• Vastuuhoitajan käynnit omilla asiakkailla

• Tehty kerran

• Lääkehoidon turvallisuuden seuranta

• Tehty kerran Haiprojen seurannalla

Mittarit
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Diabeetikko Muistamaton Psykiatrinen 1 x vko lääkkeet 1 "tavallinen"

Näkyykö 
asiakkaan oma 
kokemus 
voinnista

Osittain näkyy, suurimmaksi 
osaksi näkyy hoitajan näkemys

Hoitajan näkemys Osittain näkyy, suurimmaksi 
osaksi näkyy hoitajan näkemys, 
ei näy ollenkaan

Osittain näkyy Osittain näkyy

Onko sairaudet 
otettu huomioon 
hoidossa ja 
kirjauksissa

Osittain näkyy, esim. 
verensokerit kirjattu ylös ja 
varpaiden välien kunto 
huomioitu.

Ei näy ollenkaan Osittain näkyy, esim. 
"Molemmat jalat turvoksissa." 
"Otti hyvin katsekontaktin ja 
asiallisesti jutteli."

Ei näy ollenkaan Osittain näkyy

Lääkityksen 
seuranta -
näkyykö?

Insuliliinien osalta Insuliinien osalta Valvotusti ottaminen kirjattu, 
seurantaa ei

Ei näy ollenkaan Ei näy ollenkaan

Milloin mittauksia 
tehty viimeksi (RR, 
vs, ym. 
lomakkeella)

RR mitattu 3/16, verensokerin 
mittaukset näkyivät suurimmaksi 
osaksi ja ne olivat ko. lehdellä

Vaihtelevasti, osalla mitattu 
esim. 2krt/kk, osalla ei 
merkintää 2016 mittauksista

Vaihtelevasti, osalla mitattu 
2krt/kk, osalla mitattu 3/16, sitä 
ennen pitkä aika

Säännöllistä, kaikkia mittaus 
tuloksia ei ole merkattu RR-
lehdelle

Vaihtelevasti, suurimmalla osalla 
säännöllisesti. Jollakakin viimeksi 
mitattu 9/15

Mielialan kuvaus Osittain oma mielipide kirjattu 
tai sitä ei ole kirjattu 
ollenkaanSuurimmaksi osaksi 
näkyy hoitajan näkemys esim. 
"Hyväntuulinen ja rauhallinen 
mies." "Vointi on hyvä." "On 
ärtynyt." "On aggressiivinen." 

Asiakkaan omaa mielipidettä ei 
näy ollenkaan. Hoitajan 
olettamus/kokemus kirjattu.

Asiakkaan oma mielipide ei näy. 
Hoitajan näkemys näkyy usein 
esim. "Asiakas alkuun 
hyväntuulinen ja puhelias." 
"Aikaisemmin kertonut 
nukkuneensa hyvin."

Ei asiakkaan omia kokemuksia. 
Hoitajan näkemys näkyy esim. 
"Joi olutta heti aamusta."

Osittain hoitajan näkemys esim. 
"Hyväntuulinen."

Onko 
tehtävälistoja?

Kyllä kaikissa Kyllä kaikissa Kyllä kaikissa Osittain Kyllä kaikissa

Muuta? Iho, 
haavat, ruokahalu

Ihosta ja ruokailusta kirjattu 
vaihtelevasti

Vaihtelevasti Ihosta ja haavoista kirjattu Ei mitään. Vaihtelevasti, mm. ihon kuntoa 
seurattu

Kuntoutus ei ei ei ei ei

"Tähtihetket" ei ei ei ei ei
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• Olemme saaneet asiakkaille lisää arvoa tuottavaa aikaa

• Tähtihetket

• Vastuuhoitajuus

• Turvallinen lääkehoito

• Olemme yhtenäistäneet toimintojamme eri alueilla

• Hoitolaukut

• Lääkehoito

• Resurssit

• Hoitajien ajatusmaailma

• Autojen varusteet

Missä olemme nyt
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• Nurmijärven kotihoito ja Posti Kotipalvelut toteuttavat 
yhdessä Sentina Oy:n kanssa pilotin, joka tukee kotihoidon 
asiakkaan toimintakykyä ja kotona pärjäämistä.

• Postin kotipalvelut räätälöidään kunnan ja asiakkaiden 
tarpeisiin yksilöllisesti. Postilta voi tilata kotihoidon palvelut 
ja avustavat palvelut. Avustavia tehtäviä ovat esimerkiksi 
ulkoiluapu, aterioinnissa auttaminen ja muut arjen 
askareet, joista huolehtivat kotipalveluihin perehdytetyt 
postilaiset.

• Tavoitteena on parantaa asiakkaan elämänlaatua ja 
ylläpitää asiakkaan toimintakykyä laajemmalla 
palveluverkostolla yhteistyössä kunnan kotihoidon kanssa. 
Kotikäynneillä on tärkeässä roolissa Sentina Oy:n kehittämä 
Sävelsirkku-palvelu, joka perustuu ohjaustyötä tukevien 
ääniohjelma-aineistojen käyttöön.

Yhteistyöhanke Nurmijärven kotihoidon 
asiakkaiden arjen helpottamiseksi


