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Valmentaja –toimintamallin 

kehittyminen

• Potilaan ja omaisen tukihenkilön tai rinnalla kulkijan 

tarve sairaalahoidon aikana tunnistettiin jo Liittyvä voima 

–hankkeen aikana 2010-2012.

• Espoon sairaalan toiminnalliseen suunnitelmaan 2015 

Valmentaja –toimintamalli on kuvattu potilaan 

pääprosessiin.

• Toimintamallia on kehitetty henkilöstön kanssa yhdessä 

nykyiseen muotoonsa.

• Toimintaa on testattu pilotteina 2016-2017 
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Valmentajamallin keskeiset 

toimintaperiaatteet

• Valmentaja toimii potilaan tukena sairaalassa 

oloaikana, kotiutumisen yli ja varmistaa kotona 

pärjäämisen.

• Potilaan asioita ja taustoja selvitetään 

etupainotteisesti

• Potilaan tarpeet arvioidaan sairaalajakson alkaessa

• Valmentajaksi nimetään yhteisten kriteerien 

perusteella potilaan tarpeista lähtöisin tarkoituksen 

mukainen ammattilainen



Tavoitteet 1/2

• Varmistaa potilaan tavoitteellinen hoito- ja kuntoutus

• Toimia tarvittaessa hoidon- ja kuntoutuksen 

koordinoinnissa apuna

• Seurata hoidon ja kuntoutuksen toteutumista, kuten 

toimintakykyä edistävän ajan kertymistä sairaalassa 

oloaikana

• Kohdistaa resursseja potilaan tarpeiden mukaisesti
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Tavoitteet 2/2

• Varmistaa onnistunut kotiutuminen

• Seurata ja tukea kotona pärjäämistä kotiutumisen 

jälkeen ja osaltaan vähentää tarvetta palata 

sairaalaan 

• Varmistaa, että sidosryhmäyhteistyö ja rajapinnat 

toimivat potilaan edun mukaisesti



Valmentajan nimeämisen kriteerit 1/2

Valmentaja nimetään aina kun

• Palaa sairaalaan alle 30 vrk:n kuluessa kotiuduttuaan

• Toistuvia päivystyskäyntejä 6 kk aikana

– Kerran kuukaudessa tai enemmän

– ks. Navitas

• Asunnoton

• Akuutti kriisitilanne
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Valmentajan nimeämisen kriteerit 2/2

Valmentajan nimeämistä harkitaan myös jos,

• Potilaan toimintakyvyssä on tapahtunut merkittävä muutos 

aiempaan

• Potilaan elämäntilanteessa on tapahtunut merkittävä muutos

• Potilas tarvitsee paljon erilaisia palveluita ja tukitoimia, hänen 

kanssa työskentelee useita työntekijöitä ja rajapintoja on paljon.

• Potilaalla ei ole omaa tukiverkostoa

• Potilaalla on muistisairaus tai kognitio on muuten alentunut

• Potilaalla on mielenterveysongelma tai hän on masentunut

• Potilaalla on päihdeongelma tai hän käyttää runsaasti alkoholia 

tai sitä on syytä epäillä
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Kuka voidaan nimetä 

valmentajaksi?

• Valmentajina toimivat

– Osastojen fysioterapeutit

– Osastojen toimintaterapeutit

– Sairaalan puheterapeutit

– Kotiutustiimin sairaanhoitajat ja lähihoitajat

– Seniorineuvonta ja palveluohjausyksikkö Nestorin 

sosiaalityöntekijät ja –ohjaajat

• Jokaiselle ammattiryhmälle on luotu omat kriteerit, joissa on 

määritelty, koska potilas hyötyisi erityisesti ko. ammattiryhmän 

edustajasta valmentajana.
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YHTEENVETO

Valmentaja –toiminnan vaiheet

Valmentajatoimin

nan toteutus

Valmennussuhteen 

alkaminen

Valmentajan 

nimeäminen

Valmentaja -

tarpeen arviointi

Toimet
Valmentaja valitaan potilaan 

tarpeiden mukaan ja voi olla 

kotiutustiimin jäsen, terapeutti tai 

sosiaalityöntekijä/ohjaaja.

Valmentaja tarvetta arvioidaan 

moniammatillisesti esim. 

aloituskokouksessa, 

tavoitekokouksessa, lääkärikierron 

yhteydessä tai taulupalaverissa, 

riippuen osastokohtaisista 

käytännöistä.

Toimet
Potilaan ja/tai omaisen tavataan 

nimeämisen jälkeen samana tai 

seuraavana päivänä

Valmentaja  osallistuu  potilaan 

hoitoon liittyviin kokouksiin

Valmentajakäynnin tilastoinnissa 

käytetään vastaanottolajia 

VVALM. Ks. tarkempi Effica-ohje.

Toimet
Valmentaja on potilaan ja omaisten 

tukihenkilö sairaalassa oloaikana. 

Varmistaa sairaalassa oloaikana 

hoidon ja kuntoutuksen tavoitteiden 

saavuttamiseen sekä toimintakykyä 

edistävän ajan toteutumisen

Kohtaa potilaan/omaiset 

säännöllisesti, tavoitteena 

päivittäinen kohtaaminen

Valmentaja varmistaa, että 

kotiutumisen edellytykset 

saavutetaan

Työkalut

• Effica, Navitas

• Kotihoidon RAI 

katseluoikeudet

Huomiot

Työkalut

• Potilastaulu, TIIV

• Effica, HOKE

• Ohje valmentajaksi 

nimettävistä ammattiryhmistä

Työkalut

• Hoitokokoukset

• Effica

Työkalut

• Effica (HOKE)

• Kotihoidon RAI

• Hoitokokoukset

Huomiot

Valmentajan keskeisiä 

kumppaneita ovat 

omaiset/läheiset, sairaalassa 

potilaan hoitoon osallistuvat 

ammattilaiset, NESTORI, kotihoito

Valmistelee kotiutusta keskeisten 

sidosryhmien kanssa

Ilmoittaa ajoissa vastuu-

/omatyöntekijälle (jos nimetty) 

kotiutumisen lähestymisestä

Huomiot

Jos valmentajaksi nimetty 

henkilö ei ole kokouksessa 

paikalla, sovitaan kuka 

ilmoittaa valmentajalle 

nimeämisestä.

Jos kotiutustiimiläinen

nimetään valmentajaksi:

Kotiutustiimiin yhteys 

puhelimitse: 0438248900

Kotiutuminen ja 

seuranta

Toimet
Osallistuu kotiin menon suunnitteluun 

ja järjestelyihin

Valmentaja suorittaa tarvittaessa 

tuettuja kotiutuksia

Jatkaa kotona pärjäämisen 

seurantaa max. 4 vkon ajan.

Tai Nestorin vastuutyöntekijä jatkaa 

seurantaa (n.4vko)

Työkalut

• Effica, HOKE

• Jatkossa etäyhteydet

Huomiot

Potilaan tilannetta seurataan 

efficasta, puhelimitse, 

etäyhteydellä tai tarvittaessa 

kotikäynnillä max. 4 vko ajan 

kotiutumisen jälkeen.

Valmentaja vastaa potilaasta 

niin kauan, kunnes 

vastuunsiirto on toteutunut 

esim. Nestori tai kotihoito tai 

seurannan tarvetta ei enää ole.

Valmennussuhteen päättyminen 

kirjataan Efficaan.

Huomiot:

Valmennussuhde aloitetaan 

potilaan kokonaistilanne 

huomioiden.

Vaihdetaan yhteystiedot

Kotiutumisen jälkeen yhteys, 

osastonsihteerin numeroon, johon

Voi jättää  soittopyynnön valmentajalle.

Valmentaja tarkistaa

PER –lehdeltä, onko potilaalla

Nestorin omatyöntekijää

ja soittaa ko. työntekijälle.

Mikäli Nestorin kriteerit täyttyvät,

tehdään YYP Efficassa.

Toimet:
Valmentajan tarve selvitetään 

osastolla taustatietojen 

selvittelyn yhteydessä

Valmentajan nimeämisen 

”kiireellisyydessä” on osaston 

profiilin mukaisia eroja

Valmentaja tarve tulee olla 

arvioituna 1-5 vrk kuluessa 

osastolle tulon jälkeen



Huomioita

• Erityistä huomiota on kiinnitetty yhteistyöhön Nestorin 
omatyöntekijä –mallin ja valmentaja –toimintamallin 
työnjakoon

• Kirkkonummelaisten ja kauniaislaisten valmennuksesta 
on sovittu erikseen.

– Espoon sairaalan valmentaja seuraa puhelin kontaktein 
myös ko. kuntiin kotiutuvia potilaita.

• Yhteistyöstä sopiminen vielä kesken kotihoidon / 
kotikuntoutuksen kanssa.

• Valmentaja –toimintamalliin liittyvä palautteen ja 
seurannan koordinaatio on Espoon sairaalan 
kuntoutuspäälliköllä.
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Valmentaja valmennettava

- case

• Sairaanhoitaja Jouni Sopanen kotiutustiimistä
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Ajatuksia – kysymyksiä?
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