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KOTONA KOTOA KOTIIN -KEHITTÄMISOHJELMA

• Sosiaalitaidon koordinoima 13 kunnan yhteinen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma, joka toteutettiin 
vuosina 2016-2017.

• Kehittämisohjelmassa mukana olevat kunnat olivat:

• Kotihoito (9): Nurmijärvi, Raasepori, Karkkila/Vihti, Lohja, Hanko, Kirkkonummi, Mäntsälä/Pornainen

• Ympärivuorokautinen hoito (13): Nurmijärvi, Raasepori, Karkkila/Vihti, Kerava, Lohja, Siuntio, Hanko, 
Inkoo, Kirkkonummi, Mäntsälä/Pornainen, Sipoo

• Kehittämisohjelman tavoitteena oli kotihoidon palveluprosessien virtaviivaistaminen ja tehostaminen. 
Kotihoidon työntekijöitä ja esimiehiä tuettiin erilaisin osallistavin menetelmin (mm. LEAN) tekemään yhdessä 
kotihoidon tarvitsemaa kehittämistyötä.

• Ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä oli kotihoidon tapaan tavoitteena tarkastella välittömän asiakastyön 
osuutta eli työajan oikeaa kohdentamista. Välittömän asiakastyön osuutta lisättiin muuttamalla päivittäisen 
työn organisoinnin prosessia ja toimintatapoja.



KKK-kehittämisohjelmassa vv. 2016-2017: 

• Pidettiin 20 kpl Lean –työpajoja (osallistujia ymppi 72 hlöä ja kotihoito 
52 hlöä)

• Pidettiin 7 kpl  Elo-D –havainnoijien  koulutus- tai vertaisverkoston 
työpajoja (29 hlöä)

• Järjestettiin yhdeksän (9) koulutusiltapäivää (osallistujia 75-165 
hlöä/tilaisuus)

• Tehtiin 1001 vastuuhoitajan tekemää asiakaskokemushaastattelua, 
jotka analysoitiin yhteistyössä Metropolian geronomiopiskelijoiden
kanssa

• Työajan kohdentumisen seurantoja 12 kunnassa yhtä aikaa



Keskeisimpiä työskentelytapoja, menetelmiä, 
tuloksia: 



Yhteisten työpajojen lisäksi kunnissa/työpaikoilla pidettiin ohjeistuksen mukaan runsaasti omia 
työpajoja ja workshoppeja. Lean-työryhmään osallistujat opastivat muita työntekijöitä Leanin
menetelmiin  ja  he nostivat yhdessä esiin hukkatyötä, prosessien solmukohtia/ongelmia sekä 
asettivat tavoitteita, pohtivat muutoksen keinoja, nykytilaa ja muutosta kuvaavia mittareita jne. 

Kuntien työpajojen tuloksista raportoitiin kouluttajille aina ennen seuraavaa yhteistä työpajaa, 
jossa niitä analysoitiin ja esiteltiin muille osallistujille yhdessä. Vertaisoppiminen oli yksi hankkeen 
keskeisimpiä hyötyjä, kun koolla oli samaa työtä tekeviä kollegoita 9-13 kunnasta.
Tuloksiin vaikutti merkittävästi se, oliko ryhmällä johdon tukea riittävästi. Osa raportoi jatkuvasti 
johdon tuen puuttumisesta. 



Ongelma / poikkeama

Taustatiedot 

Nykytilankuvaus

Ongelman analysointi

Tavoite

Kokeiltavat muutokset / testit

Implementointisuunnitelma

Tulokset

Jatkosuunnitelma

A3

A3-lomakkeiden avulla opittiin dokumentoimaan ja seuraamaan mittausten avulla 

prosessin sujumista sekä tehtyjen korjausliikkeiden vaikutusta tavoitteeseen 

pääsemiseen. Mittareiden löytäminen oli yksi vaikeimmista asioista, mutta siinäkin 

kehityttiin hankkeen edetessä. Jatkossa olisi tärkeää pitää nämä opitut asiat edelleen 

hyvinä kehittämisen ja seurannan työvälineinä. 



5s syventäminen: ilmoitustaulu aiemmin ja nyt

ENNEN

NYT



Arvovirta-analyysi



Arvovirta-analyysi



KAIKISSA KUNNISSA LÄHDETTIIN INNOKKAASTI SIIVOAMALLA JA JÄRJESTELEMÄLLÄ POISTAMAAN HUKKATYÖTÄ, 

JOKA SYNTYY ESIM. TAVAROIDEN ETSIMISESTÄ. HAASTEEKSI NOUSI SE, MITEN TILANNE SAADAAN JÄÄMÄÄN 

PYSYVÄKSI. PELISÄÄNTÖIHIN KIINNITETTIIN PALJON HUOMIOTA MYÖS TILOJEN SIISTEYDEN OSALTA.



Virikevarasto ennen …. ja nyt



Lean-menetelmässä kiinnitetään myös huomiota asiakkaan yksilökohtaisiin tavoitteisiin ja niiden saavuttamisen seurantaan. Monialainen kuntoutus ja 

toimintakyvyn säilyttäminen nousi myös yhteiseksi seurannan kohteeksi. Tärkeää oli kuvata lähtötilanne, asettaa tavoitteet ja sen jälkeen aktiivisesti seurata 

kehitystä. Työn näkyväksi tekeminen/mittaaminen/raportointi oli monessa yksikössä todella iso haaste ja sen merkitystä jouduttiin jatkuvasti korostamaan. 

Esimerkki 

asukkaan 

aktiviisuuskellon

/mittarin 

luovasta 

toteutuksesta. 

Kaikissa 

mittareissa, 

kehittämisen 

tauluissa jne. 

suurena 

haasteena on 

niiden jatkuva 

päivittäminen ja 

aktiivinen 

seuranta.



HANKKEESSA OPITTIIN ERILAISIA 
RYHMÄTYÖTAITOJA JA PROSESSIN 
SUJUVOITTAMISEEN TÄHTÄÄVIÄ 
MENETELMIÄ.
ONNISTUMISESTA TULEE VOIDA 
YHDESSÄ ILOITA JA SITÄ PITÄÄ MYÖS 
JUHLISTAA. PROSESSIN 
ONNISTUMINEN TAI 
EPÄONNISTUMINEN RIIPPUU KOKO 
SIIHEN  OSALLISTUVAN RYHMÄN  
ONNISTUMISESTA, SELKEÄSTÄ 
TYÖNJAOSTA, HEIKKOUKSIEN 
TUNNISTAMISESTA JA VAHVUUKSIEN 
HYÖDYNTÄMISESTÄ.

RYHMÄSSÄ 
TOIMIMINEN JA 
YHTEINEN 
KEHITTÄMISTYÖ 
VAATII MYÖS 
SIIHEN 
LIIITTYVÄN 
OSAAMISEN 
VAHVISTAMISTA. 
LEAN-
MENETELMÄN 
OSAAMISESTA 
ON SUURI 
HYÖTY 
JATKUVASTI 
MUUTTUVASSA 
TYÖELÄMÄSSÄ, 
MIKÄLI SITÄ 
OSATAAN 
HYÖDYNTÄÄ JA 
TUKEA HYVÄLLÄ 
JOHTAMISELLA. 



AJANTASAISEN OHJEISTUKSEN JA PEREHDYTTÄMISEN 
MERKITYSTÄ KUVAAVA TEHTÄVÄ. 
HANKKEESSA TARTUTTIIN HAASTEISIIN ERILAISIN PELEIN JA 
HUUMORIN AVULLA SAATIIN VIESTI SUTJAKASTI ETEENPÄIN.



Lentokone-esimerkillä harjoiteltiin Leanin
perusasioita eli tehdä kokeiluja, mitata onnistumiset 
ja korjata prosessia tarvittaessa. 



Elo-D –havainnointimenetelmän käyttöön 
ohjaaminen
Mikä on Elo-D?

Elo-D = elämänlaadun observointi dementiatyössä

Elo-D -arviointi on muistisairaan, dementiaoireisen ihmisen hoidon kehittämisen apuväline. Elo-D -arviointi 
perustuu monipuoliseen tiedon kokoamiseen hoitoyksiköstä ja sen asukkaista, havainnointiin asukkaiden 
toiminnasta ja hyvinvoinnista sekä henkilöstön toimintatavoista. 

Arviointia voidaan käyttää pitkäaikaisen asumisen ja hoidon yksiköissä sekä lyhytaikaishoidon, 
osavuorokausihoidon ja päivätoiminnan yksiköissä. 

Arviointi antaa hoitoyksikölle tietoa sen vahvuuksista sekä kehittämiskohteista muistisairaiden, 
dementiaoireisten asukkaidensa hoidon ja heidän psykososiaalisen hyvinvointinsa edistämiseksi. 

Elo-D -arvioinnin tuloksena yksikkö saa arvion siitä, mitä yleisissä/yhteisissä tiloissa olevien asukkaiden 
arkipäivän toiminta sisältää sekä millaiselta asiakkaan ilmaisema hyvinvointi näyttää.

Elo-D havainnointia tehdään 1-2 päivän aikana, yhteensä 7h; yleisissä tiloissa, 7 toimintaluokkaa



Lisää osaajia Elo-D –havainnointimenetelmän 
käyttöön

• Kehittämisohjelman myötä otettiin kymmenessä kunnassa käyttöön Elo-D –
arviointimenetelmä/laatutyökalu, jonka avulla saadaan kehittämistyön pohjaksi 
tietoa hoitoyksiköiden asukkaiden hyvinvoinnista ja annettavan hoidon 
asiakaslähtöisyydestä, kuntouttavasta työotteesta ja toimintamalleista sekä 
yksikön ympäristön soveltuvuudesta ikääntyneiden ihmisten hoitoon.

• 28 henkilöä on koulutettu Elo-D -havainnoijiksi ja Elo-D -havainnointeja on tehty 
10 kunnassa. Koulutuksen jälkeen havainnointeihin ja palautteen antamiseen 
liittyvää tukea on jatkettu koulutuksellisissa verkostotyöpajoissa. 

• Kouluttajina prosessissa ja verkostotyöpajoissa ovat olleet Elo-D –menetelmää 
kehittämässä olleita ja menetelmää paljon käyttäneitä asiantuntijoita (Helena 
Ahlers, Päivi Topo, Marja Salo, Tuulikki Karesvuori). Erityisesti Elo- D –
havainnoijille suunnatuissa koulutuksissa ovat luennoineet myös Minna Laine ja 
Sirkkaliisa Heimonen. 



Draaman keinot käytössä

• Elo-D –havainnoijakoulutusta varten tuotettiin draaman keinoin opetusvideo. 
Siihen liitettiin myös kehittämisvihkonen, jota monessa kunnassa käytettiin 
kehittämistoiminnan tukena. (Tehtäväkirja kehittämistilaisuuden vetäjän avuksi; 
Hoivakoti Helahoito)

• Hoivakoti Helahoidon arkea kuvaava video suunniteltiin ja toteutettiin 
yhteistyössä ikäihmisten hoidon ja palvelujen parissa työskentelevien 
ammattilaisten kanssa. Kyseessä on näytelmä, joka improvisoitiin paikan päällä 
nostamalla kärjistetysti esille varsin yleisiä hoitoyksiköiden arjen erityispiirteitä. 
Koska näytelmässä esiintyvät henkilöt ovat itse hoitoalan ammattilaisia, he 
todella tietävät minkälaisia käytäntöjä ja omintakeisia toimintatapoja 
ikääntyneiden hoitotyössä voi joskus, usein tai jatkuvasti esiintyä.

• Hankkeessa järjestettiin myös kaksi koti- ja ympärivuorokautisen hoidon  yhteistä 
seminaaripäivää, jossa kummassakin työyhteisön ja asiakastyön haasteellisia 
tilanteita käsiteltiin toiminnallisin menetelmin draaman keinoin Anna-Mari 
Laulumaan johdolla. 



Hankkeen aikana 
kuultiin lukuisia 
Lean-kehittämisen 
esimerkkejä 
muualtakin kuin 
hankkeessa 
mukana olevista 
kunnista (mm. 
Hyvinkää, Espoo, 
Eksoten Armilan
sairaala, Järvenpää 
jne.)



Henkilöstön osaamisen uudistaminen 
ja vahvistaminen/koulutustilaisuudet 
(10 kpl):
- ”Hyvin menee elämä” (logoterapia), 
Minna Laine
- ”Yksikin hoitaja voi muuttaa 
ikäihmisen elämän” (logoterapia), 
Minna Laine
- Perustietoa muistisairauksista, Kirsti 
Tolonen
- ”Ymmärrä – tule ymmärretyksi” 
(käytösoireet), Heli Sillanpää
- Alkoholi ja muistisairaus, 
mielenterveys ja muistisairaus, Kati 
Juva
- Ravitsemus muistisairaan ihmisen 
tukena –koulutus, Taija Puranen
- Liikunta muistisairaan ihmisen 
arjessa –koulutus, Tarja Kindstedt
- Seksuaalisuus ja etenevät 
muistisairaudet, Merete Luoto
- Uni ja unettomuus, Juha Puustinen
- Voimaantumisen avaimet 
vanhustyössä, Sirkkaliisa Heimonen



Työpaikoille ”rakenneltiin” 
erilaisia kehittämisen 
ja päivittäisen johta-
misen tauluja



Toiminnan avoimuutta korostettiin myös tuomalla auloihin ja 
käytäville vuosikelloja, viikko-ohjelmia ja 
johtamisen/resurssitauluja







Asiakkaille arvoa tuottavaa 
aikaa, tähtihetkiä jne. 
mittailtiin ja raportoitiin 
joka kunnassa sekä koti-
että ympärivuorokautisessa 
hoidossa



Yleisiä huomioita: 

• Yksi kuntien yhteisen hankkeen tärkeimmistä ja oman työn 
kehittämistä edistävistä  asioista on toisilta oppiminen, hyvien 
käytäntöjen levittäminen ja kollegoiden kanssa käytävä vuoropuhelu.

• Omien ajatusten  ja ryhmän yhteisten suunnitelmien esittely muille 
antaa myös uusia näkökulmia asioissa, joihin omassa 
työssä/työyhteisössä ollaan sokeuduttu.



Hankkeen aikana esille nousi mm. 

- Tiedonkulussa ja dokumentoinnissa on ongelmia sekä ympissä että 
kotihoidossa!

- ”Työpäivät ovat usein ”hässäkkää”, eikä silloin ihan aina muisteta kohdata 
asiakasta, perehtyä hänen asioihinsa kokonaisvaltaisesti ja hoitaa 
vastuuhoitajuuteen liittyviä asioita. Mittaukset jne. saattavat unohtua, 
kirjataan tehtävälistoja eikä asiakkaan vointia.” 

- Positiivista yhteisenä piirteenä on kuitenkin se, että Lean-menetelmä on 
auttanut/pakottanut nostamaan  ”kissan pöydälle”.

- Ryhmien etenemisessä oli eroja. Muutamilla ryhmillä ei ollut riittävästi 
johdon/esimiesten tukea tai esimiehet vaihtuivat. Sen sijaan osa ryhmistä 
eteni vauhdikkaasti ja menestyksekkäästi, koska esimiehet ja johto 
ohjasivat/seurasivat hankkeen etenemistä. 



Hanke loppui, miten edetään:

• seuraava haaste: tehdä edelleen näkyvämmäksi se, mikä on tavoitetila (eli milloin 
ollaan tyytyväisiä tulokseen), mikä on ollut lähtötilanne ja millä keinoilla tuloksiin 
on päästy. Mittaus ja dokumentointi on edelleen haastavaa kaikille ryhmille

• Hankkeen päätyttyä on erittäin tärkeää luoda selkeä suunnitelma siitä, miten 
jatkossa edetään eli ottaa kehittämisen prosessi haltuun. Kunnissa/Lean-ryhmissä 
kannattaa tehdä vuodelle 2018 selkeä ja aikataulutettu suunnitelma siitä, kuinka 
Lean-menetelmää ja Lean-ryhmän osaamista edelleen hyödynnetään:

- Määrittäkää vastuuhenkilöt, sopikaa työpajapäivät jne. 

- Ottakaa lyhyt kertaus kaikesta oppimastanne (ongelmat rohkeasti esille, 
nykytilan kartoitus/mittaukset, yhdessä etsien keinot tilanteen 
parantamiseen, mittauksista sopiminen, edistymisen dokumentointi), 
levittäkää opit muille työryhmän jäsenille ja jatkakaa hyvin alkanutta 
kehittämistyötänne!!



• Muutama kunta ”hyytyi” hankkeen toisena vuonna: se näkyi lisääntyneinä 
poissaoloina, tekemättöminä ”kotitehtävinä” ja siinä, ettei kunnissa pidetty 
omia sisäisiä työpajoja. Lean-menetelmän osaajia ja innokkaita kehittäjiä 
on nyt kuitenkin jokaisessa osallistuneessa kunnassa, joten vielä on 
mahdollisuus ottaa näistä KKK:n opeista irti kaikki se hyöty, mitä suurin osa 
kunnista otti. 

• Tuloksista pieni osa on kunnissa työstetty postereiksi, joita esiteltiin 
päätösfestareilla. Kannattaa tutustua ja ”parastaa” hyvät ideat omaan 
käyttöön. Muista tuloksista kannattaa kysyä suoraan ao. kunnasta. Vinkkejä 
voi kysyä Sosiaalitaidosta.

• Elo-D –havainnoijien osaaminen tulisi myös ottaa systemaattisesti 
käyttöön, sillä havainnoinneista saadaan arvokasta tietoa hoito-
/hoivayksiköiden nykytilanteesta ja selkeitä näyttöjä siitä, mitä pitäisi 
kehittää. 



Kehittämisohjelman tärkein viesti johdolle:

•Nyt saavutetut hyvät tulokset muuttuvat 
käytännöiksi vain ja ainoastaan hyvän 
esimiestyön ja johtamisen tuella!!





Onnistuneella ja tarkoituksen mukaisella lääkehoidolla voidaan 

parantaa elämänlaatua, toimintakykyä sekä säästää rahaa ja 

resursseja koko terveydenhuollossa.

Kotihoidossa käytössä oleva monialainen lääkehoidon toteutus lisää 

lääkehoidon turvallisuutta ja tuo laatua sekä arvoa kotihoidon 

asiakkaille.

Keväällä 2017 aloittaneet farmaseutit ovat tärkeä osa kotihoidon 

lääkehoitoa ja moniammatillista työyhteisöä. Farmaseuttien 

osallistuminen lääkehoitoon vapauttaa hoitajien aikaa hoitotyöhön. 
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Kiitokset!

• Lämmin kiitos kaikille Kotona Kotoa Kotiin- kehittämisohjelmaan osallistuneille: 
kouluttajille, asiantuntijoille, Lean-ryhmäläisille esimiehineen sekä kaikille ohjelman 
etenemiseen vaikuttaneille! 

• Vuonna 2018 keskitymme esimiehille/tiimin vastaaville suunnattuun yhteiseen
kehittämistyöhön, jonka tavoitteena on luoda rakenteet kehittämiselle ja johtamiselle 
Lean-menetelmän ja ratkaisukeskeisen ajattelutavan/positiivisen psykologian avulla. 
Annamme välineitä tiimien johtamiseen ja esimiestehtävässä onnistumiseen. 

Työskentelytapa:
• Sosiaalitaito koordinoi toiminnallisia, koulutuksellisia työpajoja sekä isompia yhteisseminaareja, 

joissa esitellään tuloksia ja jaetaan vinkkejä/kokemuksia kehittämistyön vaiheista. 

• Tarkempi suunnitelma ja aikataulutus valmistuu tammikuun aikana. Ilmoittautumisaika kunnilla on 
helmikuu ja hanke käynnistyy todennäköisesti maalis-/huhtikuussa. Se ajoittuu ajalle 3-4/2018 –
4/2019.

Lisätietoja Heli Virtanen, heli.virtanen@sosiaalitaito.fi

mailto:heli.virtanen@sosiaalitaito.fi

