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Pätijä työpaja 20.4.2018 

YHTEENVETOKOOSTE iltapäivän työskentelystä 

8 toimenpidettä/ fläppitaulua otsakkeittain 

1. Vihreä kansio, Suvi Kan 

- sisällysluettelo on hyvä, tärkeä, että ajantasalla 

- lääkärin tuorein teksti vuositarkastus, hoitolinjaus, ennakoiva hoitosuunnitelma 

- terveysaseman lääkärin asiakkaiden tieto myös löydyttävä 

- papereihin Helpin vastuutyöntekijä; oltava tieto kotona olevasta lemmikistä 

- ajantasalla pito; hoitajalla oltava tähän riittävästi työaikaa 

- säännöllinen auditointi; esim. metropolian opiskelijat auditoineet 

 

2. Kotihoidon intrasivut, Heli Koskisuo 

- erilaiset painikkeet, joista pääsee eteenpäin 

- miten toimin akuuteissa tilanteissa 

 

3. Etäpalvelut, Mikko Hirvonen 

- osalle tuttua, osalle ei 

- ennaltaehkäisy esim. ryhmien kautta auttaa asiakkaita 

- speed dating  

- kotihoito, seniori-info yms. voisivat käyttää kuvayhteyksiä myös (asiakkaita nyt 771) 

- kuvayhteys antaa paljon, vaatii vähän erilaista osaamista 

- turvapuhelinpäivystäjät ovat jo olemassa, tähän mukaan Espoon mallin mukaan ensihoitaja 

- päällekkäisyyksien välttäminen etäpalvelun kautta 

 

4. HelppiSeniori, kriisitiimi, Riina Lilja 

- toiminta-aika, nyt virka-aika, pitäisi olla laajempi 

- mt, päihdeasiakkaat hoitopolkua selkiytettävä 

- puhelinpalvelussa kehitettävää, ollut ongelmia koko Helpiseniorissa 

- yt ger sosiaalityön kanssa, sitä tarkennettava 

- volyymit: 170 asiakasta kriisitiimissä, 90 ohjautunut hoitopaikalle; löytynyt muille kevyempi hoito 

 

5. Terveysaseman ja kotihoidon yhteinen työ, leanauskyselyn tuloksia, Tarja Itkonen 

- yhteinen asiakas löydettävä, palveluja integroidaan esim. päivällä käynti ta:lla, muulloin kotihoito 

kotiin; palveluja ilman ajanvarausta sh/th; välitön konsultaatiomahdollisuus Ta:lle 

- kotikuntoutusmahdollisuudet tiedoksi ta:lle 

- yhteinen asiakassuunnitelma 

- miten konsultaatiomahdollisuuksia parannetaan: hyviä ehdotuksia saatiin 

- yhteiset kokoukset, yhteiset käytännöt – näitä voisi miettiä esim. huoliasiakkaat, kotihoidon 

asiakkaille määräaikaistarkastukset tarpeen mukaan 

- yhteiset tilat helpottavat 

 

6. Hoitolinjaukset, Ennakoiva hoitosuunnitelma, Elise Talja, Ulla Aalto 

- tarve myös kotihoitoon on enn hoitosuunnitelmalle 

- riskitietojen kirjaaminen, monenlaista kirjaamista tarvitaan, ohjelmat erilaisia 

- oltava myös paperilla asiakkaan tiedoissa 

- nyt EI suunta, voisiko saada myönteisemmäksi 
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- omaiset: usein koettu haastavaksi yt-kumppaniksi, asiakkaan oma tahto ”Minun tahtoni” ei tahdo 

löytyä 

 

7. Huoli-ilmoitus, Marko Timonen 

- paljon kysymyksiä 

- tehtäväjako selkeytettävät 

- prosessi nopeutettava 

- tiedonkulku rajapinnoilla 

- etäyhteys kotihoidon asiakkaaseen 

- odotukset Apottiin 

- palaute huoli-ilmoituksen tekijälle on tärkeää, tätä mietitään nopeasti 

- 112 voisi tehdä huoli-ilmoituksia suoraan ns. suurkuluttajista 

- tiedottaminen omasta toiminnasta, liittyy rajapintoihin 

- gerontologisen sosiaalityön rooli: asiakkailla pitkäaikainen seurannan tarve; aamuyön katvealue 

- yhteistyö mpkn kanssa 

- kotihoidolle ”hotline” – konsultaatiolinja 

 

8. ”Päivystys olohuoneessa” Helsingissä – millainen on stadin ”olohuone”/Marja Sippola-Soininen, 

Helena Soini 

- Olisi tärkeää lisätä sh määrää virka-aikana, jotta voi toimia lääkärin työparina; virka-ajan 

ulkopuolella ei tarvittaisi silloin lisähenkilökuntaa 

- ilta, viikonloppu – tässä lpo-yhteistyö, ympärivrk yksiköiden tuki? aluekokeilu menossa 

o jonkinlainen päivystävä sairaanhoitaja 

- Espoossa kotisairaalan sairaanhoitaja 

o Kaste hankkeessa arvioivana sairaanhoitajana toiminut, toimi monessa kohtaa hyvin, 

Porissa; esim. VTI, delirium, osattava arvioida 

o täytyy olla joku irrotettavissa, pitää olla sh-kokemusta, lääkärikonsultaatio selkeästi oltava 

- lähihoitajat kaipaavat päivystysaikana konsultaation apua ja tukea 

- ymp vrk tuki kotihoitoon 

o tämä pitäisi olla sovittuna; ymmärrystä kotihoidon maailmasta 

▪ esim. arviointi- ja kuntoutusyksikön sairaanhoitaja 

o nyt esim. lähihoitaja jäisi seuraamaan 30 min; nyt ei ole ollenkaan mahdollista, tätä 

tarvittaisiin 

- kotihoidon hoitajalle ”muistilista”, nyt ei ehkä tiedetä 

- tiimipuhelin, on aina vastuuhoitaja nimettynä 

- hoitajan osaaminen, tiedettävä, mistä asioista pitäisi huolestua 

o esim. delirium ja muistisairaus vaikea erottaa 

- vihreä kansio, ei saa olla kotihoidon lääkärin tekstiä – vanha ohje, mihin perustuu? 

- oleellista, että sh on pääsy asiakkaiden papereihin, pitää osata myös tulkita 

- sosiaaliset ongelmat 

- helppiSeniorin sairaanhoitajan rooli, illat, viikonloput – miten arviot tehdään 

 

 


