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KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 

• Kotikuntoutusta on kehitetty Eksotessa vuodesta 2010 alkaen. Toiminta on 
lähtenyt käyntiin kotihoidon kuntouttavan työn ja hoitajien osaamisen 
kehittämisestä. Toimintaa toteutetaan kaikissa Eksoten kunnissa. 
 

• Tällä hetkellä kotikuntoutus on jakautunut kolmeen osaan: varhainen 
puuttuminen, tehostettu kotikuntoutus sekä kotihoitoa koordinoiva 
kuntoutus.  
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Varhainen puuttuminen 

• Hyvinvointia edistävät kotikäynnit 
• Matalan kynnyksen vastaanottotoiminta (Isoapu) 
• Omaishoitajien tuki sekä ryhmäkuntoutus 
• Palvelutarpeen arvioinnin tuki 
• Muistisairaiden varhaisvaiheen tuki  
• Terveyden edistämisen yhteistyö järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden 

kanssa. 
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Koordinoiva toiminta 

• Painopiste  maaliskuussa 2015 uusien asiakkaiden kotihoidon 
käynnistymiseen.  

• Fysioterapeutit muodostavat tiimin keskitetyn kotiutuksen 
sairaanhoitajien kanssa.  

• Kotihoidon neljän viikon kuntouttavan arviointijaksojen aikana 
fysioterapeutti tukee kuntoutujan turvallisuuden tunteen ja toimintakyvyn 
parantumista.  

• Toiminnalla tuetaan kuntoutujan lisäksi kotihoidon vastuuhoitajan ja tiimin 
toimintaa.  

• Tavoitteena on palvelutarpeen vähentyminen 
• Terapeutteja varhaisessa puuttumisessa ja koordinoivassa toiminnassa on 

8. 
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MONIAMMATILLISEN PALVELUTARPEEN  
ARVIOINNIN TAVOITTEET 



TULOKSIA 
Poiminta - case kesäkuu (37 kuntouttavan 
arviointijakson asiakasta) 
 • SPPB-parannus ka 2.1p. 
• Tulos ennallaan (3) 
• Tulos heikentynyt (4, kaikki jo vakavasti muistis.) 
• Apuvaline pois / kevyempi (6) 

 
 

• Kotihoidon avun tarve (asiakkaan kokemus ja 
tilastointi) 

• kasvanut (0) 
• ennallaan (5) 
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Ft-kontaktit 
• ka 2,45 kertaa / asiakas 

• Pois kokonaan (21) 

• Vähentynyt (11) 

• Parantunut (30) 



Koulutustoiminta kotihoidossa 

• Kotihoidon henkilöstö ja osa palveluasumisen henkilöstöstä on neljän 
vuoden aikana koulutettu sekä yhdessä tekemällä valmennettu asiakkaan 
toimintakyvyn testaukseen, arviointiin, kuntoutumissuunnitelman 
laatimiseen ja toteutukseen.  

 
• Kotona kokonainen elämä –hanke on tukenut hoitajien toimintaa kahdella 

projektityöntekijällä. Kuntoutus ja KKE -hanke ovat kouluttaneet syksyn 
2014 ja kevään 2015 aikana n. 350 Eksoten hoivan hoitajaa muistisairaan 
kuntoutuksen tukemiseen. Toiminta jatkuu edelleen.   
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Monialainen kotikuntoutus 

• Kuntoutuksella tuetaan asiakkaan turvallisuuden tunnetta, toimintakykyä 
ja selviytymistä arjessa moniammatillisesti fysioterapian ja 
toimintaterapian keinoin, asiakkaan tarpeen mukaan.  

• Kuntoutus toteutetaan usein sairaalasta kotiutuessa tai esim. 
kuntouttavan arviointijakson tukena asiakkaan kotona. Kuntoutus 
toteutetaan intensiivisesti keskimäärin 8-10 viikon ajan.  

• Kotihoidon hoitajat tukevat asiakkaan kuntoutusprosessia laaditun 
kuntoutumissuunnitelman mukaisesti.  

• Vuoden 2015 aikana on tavoitteena toteuttaa 1000 
kotikuntoutusinterventiota. Terapeutteja monialaisessa 
kotikuntoutuksessa on syyskuuhun 2015 mennessä 21. 

• Mallia monialaisen kuntoutuksen toteuttamiseen on haettu Ruotsin 
Boråsista. Eksoten malli poikkeaa Boråsin mallista siinä, että kotihoito 
toteuttaa kuntoutusta monialaisen rinnalla ja sen jälkeen 
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KOTIKUNTOUTUKSEN RESURSSIT 

• 100 00 ASUKASTA 
 

– Kotikuntoutuksen resurssit 2010 = 4 terapeuttia 
– 1.9.2015 30 terapeuttia (1/3450 asukasta) 
– Koordinointi ja terveyttä edistävä työ = 9 terapeuttia 
– Monialainen kotikuntoutus 21 terapeuttia 
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Kotikuntoutuksen vaikuttavuus 

• Kotikuntoutuksen vaikuttavuus on yhdessä Armilan kuntoutuskeskuksen 
kanssa osoitettu selvästi fyysisen toimintakyvyn osalta (SPPB). 

• Tuloksellisuus näkyy myös kotihoidon määrän vähentymisenä  sekä sen 
sisällön muutoksina. 

• Taloudellinen kokonaisvaikuttavuus kuntoutujien kumulatiivisten sosiaali- 
ja terveyspalvelujen käytön osalta on ollut vuosien 2012-2014 aikana 
2,3M€ aikaisempaa pienempi.  

• Keskitetyllä kotiutuksella ja uusien asiakkaiden kuntouttavilla 
arviointijaksoilla voidaan vaikuttaa huomattavasti asiakkaan 
palveluntarpeeseen tai poistamaan säännöllisen kotihoidon tarve 
kokonaan. Vaikuttavuudesta saadaan euromääräistä tietoa aikaisempien 
diojen lisäksi loppuvuodesta 2015. 
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PERUSTURVALIIKELAITOS SAARIKKA  
 

Saarijärvi, Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi 
Väestöpohja vajaat 20 000 

SAARIKAN KUNTOUTUSYKSIKKÖ ALOITTI  
TOIMINNAN 
4.10.2014 > 

 
 

27.10.2015 Matilainen Elina palveluvastaava    SOTE 2020  - hanke 
 

    



Lyhytaikaisosastosta kuntoutusyksiköksi 

Saarikassa oli lyhytaikaisosastot Karstulassa ja Saarijärvellä.  
Saarikan johtokunta ja johtoryhmä tekivät päätöksen lakkauttaa 

Karstulan lyhytaikaisosasto ja perustaa kyseisiin tiloihin 24 
paikkainen Saarikan kuntoutusyksikkö. Suunnittelu alkoi 2011. 

Osastot sopivat keskenään asiakasjaosta, tiedottivat muutoksesta 
verkostoille (lääkärit, ksks, kuljetuspalvelut jne.) 

Karstulaan kaikki kuntoutusasiakkaat:  erikoissairaanhoidosta 
jatkokuntoutustarpeessa olevat kirurgiset / ortopediset  ja 
neurologiset asiakkaat. Palveluohjauksen arvioimat asiakkaat, 
jotka hyötyvät tehokuntoutusjaksosta ml. uudet 
intervalliasiakkaat. Satunnainen lyhytaikaishoito mm. dialyysi  

Saarijärvelle muut lyhytaikaista osastohoitoa vaativat asiakkaat 
 



Suunnittelussa mukana olivat Nordic Healthcare 
Group, Saarikan eri toimijat, ESH, JAMK 

NHG teki konseptisuunnitelman2013 kuntoutusyksikön 
toiminnasta haastattelujen, tilastojen , vastaavanlaisten 
toimintayksiköiden vertailujen ja terveyden- ja sairaanhoidon 
palvelualuejohtaja Toini Marttisen /  palveluvastaava Elina 
Matilaisen projektisuunnitelmaluonnoksen pohjalta. 

 Saarikan eri palvelualueiden esimiehistä / työntekijöistä 
muodostettiin työryhmä, he olivat mukana kuntoutusyksikön 
toiminnan suunnittelussa.  Yhteistyöhön ja toimintoihin  
vaikuttavat muutokset prosessoitiin työryhmissä ja 
muutoksista tiedotettiin yhteistyöverkostoja. 

Koulutussopimus JAMK:n ja kuntoutusyksikön kanssa tehtävästä  
henkilökunnan koulutus/ohjaustyöstä. 



Henkilökunta valittiin Saarikan sisäisen hakuprosessin 
kautta. Toiminta- ja fysioterapeutit ulkoinen haku.  

Kuntoutusyksikön henkilökunta 21,5 työntekijää valittiin haastattelujen 
perusteella. 

1 palveluvastaava   
1/2 varapalveluvastaava / toimii kotiutushoitajana 
2 fysioterapeuttia 
1 toimintaterapeutti 
7 sairaanhoitajaa 
6 lähihoitajaa 
1 osastonsihteeri  
3 laitoshuoltajaa 
½ lääkärinvirka 
Sh ja lh jaksotyö muilla yleistyöaika. 
 



Henkilökunta 

Aamuvuorossa arkisin klo 7.00-15.00 on 6  varsinaisessa kuntoutustyössä. 
• 1 fysioterapeutti 
• 1 toimintaterapeutti 
• 1 sairaanhoitaja  ( tai 2 sh ja 2 lh) 
• 3 lähihoitajaa 
• 1 kotiutushoitaja 
• 1 osastonsihteeri 
• 1 laitoshuoltaja 
• Lääkäri kiertää tiistaisin ja torstaisin.  
• Viikonloppuisin ja arkipyhinä on aamussa 4 hoitotyöntekijää ja 1 

laitoshuoltaja. 
Henkilökunnan toimenkuvaan kuuluu jalkautua Saarikan muihin yksiköihin 

arviointi ja ohjauskäynneille, sekä toteuttaa tarvittaessa saattaen vaihtaen 
kotiutukset jolloin omainen / kotihoito ovat kutsuttuna paikalla. 
 

 
 
 
 



Henkilökunta 

Iltavuorossa klo 13.00-21.00 on 3 hoitotyöntekijää 
• 1 sairaanhoitaja ad. klo 21.15 ( antaa yököille  15 min raportin) 
• 2 lähihoitajaa  ad. klo 21.00 ( tai 2 sh ja 1 lh) 
• 1 fysioterapeutti tai toimintaterapeutti klo 9.00-17.00 
• 1 laitoshuoltaja klo 12.30-20.30 

 
Yövuorossa klo 21.00-7.00 on 2 hoitotyöntekijää 
• 1 sairaanhoitaja ( tarv. vastaa koko talon akuuttiasioista yöllä) 
• 1 lähihoitaja 

 
 



Saarikan erityistyöntekijät ja muut tärkeät 
yhteistyötahot 

Asiakkaiden tarpeisiin perustuen yhteistyötä tehdään mm.  
• Palveluohjauksen, kotihoidon, varhaisentuen palveluiden 
• Puheterapeutin, suunterveydenhuollon 
• Sosiaalityöntekijän, päihdehoitajan, masennushoitajan 
• Psykiatrin, mielenterveyshoitajan, psykologin 
• Vastaanotto- ja  terveydenhoitajien, fysioterapian, rtg, lab,vo 
• Ravitsemushuollon, erikoisammattimiehen, varaston kanssa. 
• Tarvittaessa konsultoimme erikoissairaanhoitoa mm. 

ravitsemusterapeuttia, lääkäreitä, ym. erityistyöntekijöitä. 
• Omaiset ja kolmas sektori:  seurakunnat, SPR, Martat, lukio  

 
 
 
 
 



Mikä toiminnassa muuttui, verrattuna entiseen? 

ASENNE! kaikki toteuttavat kuntouttavaa hoitotyötä.  
• Asiakkaat tekevät itse kaiken mistä suoriutuvat, henkilökunta 

ohjaa, opastaa, arvioi ja etsii sopivan apuvälineen tarvittaessa. 
• Kuntoutussuunnitelma asiakkaan kanssa tehdään viimeistään 

kolmantena päivänä tulosta. Lisäksi vihreään tavoitekortti 
kirjataan kolme henkilökohtaista tavoitetta. Tavoitekortti ja 
päivittäinen seurantalomake ( x ruutuun) on jokaisen 
kuntoutujan huoneen seinällä. Kaikki näkevät mitä ja minkä 
verran aktiviteettia kuntoutuja on ko. päivänä toteuttanut.  

• Kaikki ruokailut  ( x 4-5 / vrk ) tapahtuvat päiväsalissa. 
• Aamujumppa toteutuu joka aamu, heti aamupalan jälkeen.  
     Aamu ja iltavuoroon on  merkitty kunto- / virikevastaava. 
 



Mikä toiminnassa muuttui, verrattuna entiseen? 

•  Vuoteet on sijattu aamulla, verkkapuku puetaan päiväasuksi. 
• Sauna lämpiää tarvittaessa. 
• Henkilökunnan ohjaama viriketoiminta toteutuu aamuin ja 

illoin. Samalla seurataan toimintakykyä, hahmotusta, 
kognitiota, muistia, kommunikointia ym. Poikkeamat kirjataan  
potilaskertomuksen ja niihin puututaan eri asiantuntijoiden 
toimesta, tekemällä lisätestejä ja / tai korjaamalla terapioilla 
toiminnanvajetta.  

 Pingo, musiikki- ja laulutuokiot, levyraati, sanaleikit, muistelot, 
käsityöt, askartelut, maalaaminen, pöytäpelit,  palapelit, 
keilaus, leivonta, kotieläinpv. jne. ovat  suosittuja toimintoja. 
 



Mikä toiminnassa muuttui, verrattuna entiseen? 

• Fysio- ja tai toimintaterapeutin  tekemät yksilöterapiat ”omahoitaja” 
• Ulkoilu on lisääntynyt, kuntosaliharjoitteet / ohjaus on käytössä. 
• Yksikössä on fysioterapiatila jossa Teratreiner, puolapuut, puntit, 

kepit, kuminauhat ovat käytössä 24 t / 7 vrk, hoitaja ohjaa. 
• Hoitohenkilökunnan vetämät ryhmäohjaukset esim. 

ravitsemusluento ja siihen liittyvä kuntoutujien tekemä 
proteiinipitoinen välipala. 

• Omaisille vertaistukiryhmä x 1 kolmessa viikossa,  psyk.sh vetää. 
• Omaisten ohjaus, kotona selviytymisen tueksi, on lisääntynyt . 
• Päiväkeskustoimintaan on mahdollisuus tutustua ( yksiknäisyys). 
• Yhteistyö 3 sektorin kanssa. SPR ulkoilutus ti, viriketoimi su ja 

seurustelu pe joka viikko. Diakoni x 1 kk,  seurakunta x 1 vi. Lukio 
yhteistyö on suunnitteilla> vireä vanhuus valinnaisaine. Martat. 
 
 
 
 
 
 



Mikä toiminnassa muuttui, verrattuna entiseen? 

• MOPA moniammatillinen yhteistyöpalaveri ti+to klo 13.00-
14.00. Kuntoutujien haasteelliset asiat käydään läpi ja 
sovitaan tarvittavat toimenpiteet, sekä arvioidaan toteutuuko 
sovittu kotiutuspäivä. 

• Paikalla on vuorossa oleva osaston henkilökunta, 
palveluohjaaja ja asiakkaiden haasteisiin kulloinkin tarvittava 
erityistyöntekijä esim. puheterapeutti, päihdehoitaja.  

• Palaverissa sovitut asiat kirjataan asiakkaan  Apegasos –
hoitosuunnitelmaan. 

• Kotiutuspalaverit järjestetään tarv.  jossa omainen on läsnä. 



Mikä toiminnassa muuttui, verrattuna entiseen? 

•  Kotilomat:  Ft / tt/ omaisen arvio kotona pärjäämisestä. 
• Saattaen vaihtaen tapahtuvat kotiutukset jolloin omainen, 

kotisairaanhoitaja ovat läsnä ja fysio- tai toimintaterapeutti 
arvioi ja ohjaa kotona selviytymiseen liittyvät asiat. 

• Arvioivat kontrolli kotikäynnit (1-2) tarv. tai puhelin soitto 
miten kotona sujuu? ( tarv. SV3, kuntokohot, ystäväpalvelu ) 

• Toimintaterapeutti tekee Saarikan lasten toimintaterapia 
tarpeenarvioinnit 1 pv / vi.  

• Kotiutuneiden lonkka- ja polvileikattujen asiakkaiden sovitut 
kontrollit  toteutuvat Saarikan fysioterapeuttien vastaanotoilla 

• Asunnonmuutostarpeenarvion tekee koulutettu kuntohoitaja. 
 



Mikä toiminnassa muuttui, verrattuna entiseen? 

• Kuntoutusyksikön työntekijöiden toimenkuvaan kuuluu  myös 
jalkautua Saarikan eri yksiköihin ja kotihoitoon. Tavoitteena on, että 
asiakkaat asuvat kotona tai nykyisessä asuinpaikassaan ja voivat 
hyvin, kuntouttavan hoitotyö keinoin, turvallisessa ympäristössä.  

• Roolimme on Saarikan yksiköiden arviointi ,ohjaus ja opastus 7 t/pv. 
• Arvioitavista asioista on laadittu ns. työkalupakki, sen avulla 

tapahtuu tasavertainen arviointi eri yksiköihin.  
• Yksikkökäynneistä laaditaan raportti. Raportti käydään läpi  

keskustellen yksikön esimiehen ja työntekijöiden kanssa. 
Kehitettävien asioiden toteutuminen arvioidaan seuraavalla kerralla 
noin vuoden kuluttua.  

• Yksikkökäyntipäivät sovitaan etukäteen. Edeltävästi ft pitää 
henkilökunnalle ja esimiehille luennon kuntouttavasta hoitotyöstä.  

• Vastavuoroisesti tutustumme Saarikan toimintaympäristöön. 
 



Muut muutokset / päivitykset tehdään arviointi- 
ja kehittämispäivinä sekä perustehtävän ohessa. 

• Arvot päivitettiin 
• Toimenkuvat ja vastuualueet kirjattiin  
• Keskeiset prosessit kirjattiin 
• Laadittiin päiväohjelma ja tiedote kuntouttavasta 

hoitotyöstä asiakashuoneisiin  
• Vierailu- ja soittoajoista tiedote uusittiin 
• Intraan tiedote kuntoutusyksikön toiminnasta 
• Perehdytyskansio, lääkehoitosuunnitelma, palo- 

ja pelastussuunnitelma, RISKI-arvin päivitys …. 
 



Tiedotuskanavat / muutoksesta tiedottaminen. 

• Osastokokoukset, infovihko, tiedotustaulut 
• Menttorit ( ft, sh, lh, laitosh) ja esimies 
• Saarikan henkilöstön tiedotustilaisuudet 
• Verkostoyhteistyö palaverit, esimiespalaverit 
• Medikess, Saarikan intra, puhelinluettelo 
• Paikallislehdet ja Keski-Suomalainen 
• Saarikan alueen vanhustenviikon tilaisuuksissa ( 5 kuntaa) 
• Vanhusneuvoston, seurakunnan ym. tilaisuuksissa 
• Tavaran toimittajille(laskutus), ATK-ohjelmien pääkäyttäjille 
• THL, KELA, taksit / KSKS kuljetustoimisto ym. yhteistyötahot 

 



Kehitystyö jatkuu mm. 

• FIM-toimintakykymittarin käyttöönotto Saarikan yksiköihin 2016. 
• Kuntouttavan työotteen jalkauttaminen kaikkiin Saarikan yksiköihin 

ja kotihoitoon, yhteistyössä JAMK:n kanssa? 
• Jatkohoito-ohjeet kotiin ja jatkohoitopaikkaan ft + kh, jotta 

toimintakykyä ylläpitävä arki jatkuu kotona / jatkohoitopaikassa. 
• Kuntoutussuunnitelman tavoitteet ja keinot  selkeämmin esille sekä 

päivittäiskirjaukset asiakkaan vointia ja toimintakykyä arvioivaksi 
Saarikkaan yhtenäinen kuntoutussuunnitelma, seuraa asiakasta. 

• Edelleen arvioida, kehittää ja syventää kuntoutusyksikön prosesseja 
asiakaslähtöiseksi ( sisäiset ja ulkoiset asiakkaat). 
Asiakaskyselylomake,  kaikille kotiutuville kuntoutujille. 

• Tuotteistaminen  
• Kuntoutus- ja hoitokäytäntöjen tulisi pohjautua 

Käypähoitosuositusten mukaiseen toimintaa, niiltä osin kuin niitä on 
käytettävissä. 
 
 



JAMK yhteistyö / koulutus 

• Saarikan kuntoutusyksikkö / JAMK koulutussopimus 2014. 
• JAMK aloitusseminaari kaikille Saarikan työntekijöille tieto tulevasta kuntoutusyksiköstä ja  sen 

myötä tulevat mahdolliset vaikutukset / muutokset Saarikan yhteistyöhön ja eri toimipisteisiin. 
• Kuntoutusyksikössä lähiohjaus – opetuspäiviä yhteensä 7 ( syksyn 2014 ja kevään 2015 aikana).  
• Valittiin tutorit ft, sh, lh, laitosh. Heidän tehtävänä oli tiedottaa henkilökunnalle sovituista asioista, 

muutoksen jalkauttaminen käytäntöön henkilöstön kanssa, mukana / tukena kehittämistehtävien 
laadinnassa, linkki esimieheen, vetovastuu kehittämispäivissä. JAMK opettaja ohjasi tutoreita 
erikseen paikanpäällä tai puhelimitse.  

• Kaksi asiantuntija opettajaa havainnoi toimintaamme aamuvuoroissa. Kahvitauolla havainnot käytiin 
läpi > toiminnan kehittäminen > kirjaaminen > toiminnan muutos tai siitä tuli välitehtävä 
työstettäväksi.  Tämä koettiin erittäin hyväksi menetelmäksi! 

• Kehittämistehtäviä tuli jokaisen kontaktipäivän jälkeen. Tuotokset lähetettiin opettajille ja ne käytiin 
läpi seuraavassa kontaktipäivässä,  muutos ehdotuksineen.  Esimies resursoi työaikaa 
kehittämistehtävien tekoon ja arviointi- kehittämispäiviin. Kirjalliset tuotokset oli kaikkien tt. 
kommentoitavana, muutoksista keskusteltiin ja kirjattiin lopulliseen muotoon. Toimintamme 
muuttui täysin, joten kaikki työyksikön asiat / tehtävät olivat tarkastelunalla ja työstettävänä. 

• Muutosprosessi itsessään ja kehittämistehtävät  työn ohella koettiin raskaaksi, mutta antoisaksi ja 
tulosta syntyi. Esimies toimi mahdollistajana, taustatukena, resursoijana/ organisoijana ja valvoi 
että asiat eteni aikataulun mukaisesti. Toimi linkkinä Saarikan johdon ja yksiköiden sekä JAMK:n 
välillä. 

• 27.5.2014 oli päätösseminaari jossa oli mukana Saarikan johtoryhmä. Kävimme läpi 
muutosprosessin tuotoksineen. Ilman JAMK yhteistyötä emme olisi onnistuneet yhtä hyvin! 
 
 
 
 
 
 



Esimiehen rooli muutosprosessissa  

• Muutokseen valmentaja, uskoo muutokseen, tiedottaa, rohkaisee, kannustaa, vastuun antaja myös 
kantaja esimiehenä ja muutoksen vakauttaja, ettei palata vanhaan. Stressinsietoa täytyy osata 
hallita. 

• Arvostaa työntekijöitä, tunnistaa erilaiset vahvuudet työyhteisössä, jakaa ja antaa vastuita, tukee , 
neuvottelee, kuuntelee, on läsnä ja tavoitettavissa. 

• Puuttuu ongelmatilanteisiin tarvittaessa.  
• Riittävän jämäkkä sovitut asiat tehdään, viedään eteenpäin, kehitetään – arvioidaan – kehitetään. 

Resursoi. 
• Antaa luontevasti kannustavaa ja rakentavaa palautetta . 
• Tuntee työn ja toimii itse esimerkkinä – on kiinnostunut työyhteisöstään. 
• Linkkinä / neuvottelijana työnantajan, verkostojen ja työntekijöiden välillä. 
• Etsii / mahdollistaa toimintaa tukevaa koulutusta henkilökunnalle, vastaa osaamisen ja 

ammattitaidon kehittymisestä. 
• Visionääri – ymmärrystä tulevasta. 

 
 

 
  

 



Henkilökunnan terveiset 

• Vanhaan ei ole paluuta, nyt vasta toteutamme moniammatillista 
kuntouttavaa hoitotyötä. Muutos toteutuakseen tarvitsee aikaa! 

• Saimme itse olla muutoksen luojina, menttorit  ja JAMK apunamme. Alku 
oli rankkaa, oppia vanhasta pois ja luoda uutta.  Asiakkailta ja omaisilta tuli 
kritiikkiä, kun ei hoideta eikä fysioterapeuttia ole lainkaan käynyt 
kuntouttamassa. Muutosta toteutettiin pääsääntöisesti työn ohella. 

• Puolesta ei tehdä, ohjataan, opastetaan, kannustetaan vanhuksia itsestään 
huolehtimaan, omatoimisuuteen. Nykyinen henkilökuntamäärä on 
vähäinen työn ja Saarikan vaatimuksiin nähden. WC-tilat ovat ahtaat ja 
huoneet pintaremontin tarpeessa.  

• Apuvälineet ovat ajanmukaisia ja niitä on riittävästi. Remontoitu päiväsali, 
fysio- toimintaterapiatila/ terapiakeittiö ovat hyvät . 

• Meillä on hyvä ilmapiiri, kannustava, koulutusmyönteinen työyhteisö. 
Työntekijöillä on erilaista osaamista jota hyödynnämme ja mm. Bobath 
osaamista on kaikilla työntekijöillä. 



Muutos 

• Edellyttää asennemuutosta, yhteistyötaitoja, luottamusta, 
arvostusta, kaikkien sitoutumista, joustavuutta, stressinsietoa, 
erilaisuuden hyödyntämistä, avointa keskustelua! 

• Laaja-alaista tiedottamista, johdon sitoutumista / tukea. 
• Koulutusta, suunnittelua, tutkimustiedon hyödyntämistä. 
• Organisointia, resursointia, jämäkkyyttä. 
• Riittävästi aikaa muutosprosessien vakauttamiseen. 

 
   KIITOS! 

 



Yrittäjät ja osaamisalueet: 
 
Mika ja Hanna Paananen  Lari Tirkkonen   Ari Flyktman   Tuomas Saarinen 
vanhusten asumispalvelut   sovellusteknologiat  mobiilit-, kiinteät ja   pk-yritysten kehittäminen 
ja kotihoito    ja ratkaisumyynti  satelliittiyhteydet  ja operatiivinen johto 



Ensimmäinen palvelumme KOHOTE Kotiyhteys on myynnissä kotihoitopalvelun tarjoajille. Palvelu sisältää 
ikäihmisen käyttöön tulevan laitteen, joka yhdistää heidät jälleen omaan sosiaaliseen lähipiiriinsä ja antaa 
elämää vuosiin. 

Suomen Kotihoitotekniikka Oy 



Ensimmäinen palvelumme KOHOTE Kotiyhteys on myynnissä kotihoitopalvelun tarjoajille. Palvelu sisältää 
ikäihmisen käyttöön tulevan laitteen, joka yhdistää heidät jälleen omaan sosiaaliseen lähipiiriinsä ja antaa 
elämää vuosiin. 

Suomen Kotihoitotekniikka Oy 



KOHOTE Kotiyhteys on ainoa tietotekninen laite, jota ikäihmiset aidosti osaavat ja haluavat käyttää! Läheiset ja 
kotihoito avustavat laitteeseen tuotavan sisällön hallinnassa internet-käyttöliittymän avulla. Sisältö voi olla mm. 
läheisten Facebook-kuulumisia, perhepiirin jaettuja valokuvia, kotihoidon tiedotteita, uutisia, muistutuksia, 
reaaliaikaisia paikallisia tapahtumia kuten jumppaa, jumalanpalveluksia yms. 

KOHOTE Kotiyhteys 



• mahdollistaa päivittäisen sosiaalisen kanssakäymisen omaisten ja kotihoidon kanssa etäisyyksistä 
riippumatta  

• tuo turvallisuutta kotona asumiseen  
• vähentää kotihoidon tarvetta parantamalla ikäihmisen elämänlaatua 
• vähentää kotihoidon suoria kustannuksia mahdollistamalla tarkastus- ja muistutuskäyntien hoitamisen 

palvelun välityksellä 
 

Hyödyt 



Lähde: HS 



KOHOTE Kotiyhteys –palvelu on myyntivalmis. Palvelua on esitelty useille kuntien kotihoidosta vastaaville 
hoitajille ja päättäjille. Suurin osa heistä on tilannut palvelun käyttöönsä kotihoidon työkaluksi. 
 
 
 

Tilanteemme nyt 



Kiitos! 
 
MIKA PAANANEN 
 
p. 050 3072874 
 
MIKA@KOHOTE.FI 
 
www.kotihoitotenkniikka.fi  



Kahvia ja kohtaamisia -
yhteistyöllä elinpiiriä laajemmaksi

Peurunka3 -seminaari 27.10.2015

Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistys ry
Kehitytään kimpassa –hanke/Tuija Seppänen

www.kssotu.fi
www.facebook.com/kehitytaankimpassa
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• Hanketta hallinnoi Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistys ry
• Rahoitus RAY 100 %
• Hanke kuuluu RAY:n Eloisa ikä - avustusohjelmaan
• Hankkeessa on kaksi työntekijää
• Hankekunnat Joutsa, Keuruu, Pihtipudas, Toivakka ja 

Viitasaari – ehkä yksi kunta lisää vuonna 2016?
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2014-2017



päätavoitteena on 
rakentaa sektorirajat ylittävää yhteistyötä 

hankekuntien paikallisten toimijoiden kanssa 
kotona asuvien ikäihmisten 

hyvinvoinnin ja hyvän arjen tukemiseksi
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Perusteluja hanketoiminnalle
• Kuntien toimintaympäristö on entistä monimutkaisempi ja ennakoimattomampi

• Vähenevien resurssien aikana tarvitaan entistä enemmän eri toimijoiden rajoja 
ylittävää yhteistyötä ja luovuutta – ja yhteinen tahtotila!

• Haasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan eri toimijoiden vuorovaikutusta ja yhteistyötä

• Kunnat tarvitsevat kehittämistyöhön ja uudenlaisten toimintatapojen kehittämiseen 
kumppaneita

• Suomi on Euroopan nopeimmin ikääntyvä maa - väestön ikääntyminen ja 
toimintaympäristön muutokset ovat haastaneet vanhat toimintatavat
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Perusteluja hanketoiminnalle
• Kotona asuminen mahdollisimman pitkään on useimpien ikäihmisten oma toive sekä 

yhteiskunnan keskeinen toimintalinja. Kotona asumisen tulee olla mielekästä ja arjen 
hyvää sekä laadukasta.

• Tutkimusten mukaan ikäihmisten hyvää arkea vaikeuttavat kuitenkin mm. hyvinvointia 
edistävän toiminnan riittämättömyys, mielekkään ja osallistavan tekemisen puute 
sekä yksinäisyys.

• Yksinäisyyden ehkäisyssä tarvitaan monia toimia ja monien tahojen yhteistyötä. 
Paras lääke yksinäisyyteen on toinen ihminen.

• Ikääntyneiden palveluiden turvaamiseksi tarvitaan panostusta kaikilta toimijoilta –
palveluiden kehittämisessä tarvitaan ikäihmisten omaa ääntä! 
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Elinpiirin merkitys elämänlaatuun
• Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitoksen Gerontologian 

tutkimuskeskuksessa tehdyn tutkimuksen mukaan tavoitteet voivat 
auttaa iäkkäitä henkilöitä ylläpitämään laajempaa elinpiiriä.

• Elinpiiri muodostuu ihmisen päivittäisen elämän liikkumisalueesta ja 
sillä on merkittävä vaikutus elämänlaatuun.

• Kahden vuoden seurantatutkimuksessa havaittiin, että elinpiiri kapeni 
vuosi vuodelta kun henkilöillä ei ollut tavoitteita. 

TARVITAAN HOUKUTTIMIA 
LIIKKEELLE LÄHTEMISEEN!
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• Hankkeen keskeinen toimintamalli on kumppanuuspöytä
– keskustelevan demokratian toimintamalli
– osallistujat tasavertaisia
– kaikille avoin verkosto
– kokoontuu säännöllisesti (4-6 kertaa vuodessa)
– hanketyöntekijät toimivat fasilitaattoreina 
– alun perin Ruralia-instituutin kehittämä malli
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Kehitytään kimpassa –hankkeessa
kumppanuuspöytä toimii 

hyvinvointia edistävän vanhustyön 
aktiivisena kehittämis- ja 

yhteistyöverkostona 
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Havaintoja kumppanuuspöydistä -
kumppanuutta estävät/hidastavat tekijät 

• Oman reviirin puolustaminen
• Yhteistyön kulttuurin puuttuminen 
• Erilaiset taustaideologiat
• Yhteisen tahtotilan puuttuminen
• Asenteet, ennakkoluulot
• Osallistujien sitoutumattomuus
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Havaintoja kumppanuuspöydistä -
kumppanuutta edistävät tekijät

• Hankkeen / yhdistyksen neutraliteetti, ulkopuolisuus
• Hanketyöntekijät innostajina / mahdollistajina

(kokeilukulttuuri)
• Avoimuus, tutuksi tuleminen 
• Tavoitteena pysyvien toimintojen aikaansaaminen
• Keskiössä konkreettinen toiminta

– yhdessä tekemisen kautta ymmärrys yhteistyön 
voimasta
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Case: Kahvia ja kohtaamisia Keuruulla 
• Hankkeen esittely alkuvuodesta 2015
• Ensimmäinen kumppanuuspöytä maaliskuussa
• Keuruun kumppanuuspöydässä on ollut osallistujia mm.

(useat osallistujat ovat itsekin ikäihmisiä)

• Keuruun vanhusneuvosto
• Keuruun kaupunki (vanhuspalvelut, vapaa-aika ja kulttuuritoimi, kirjasto)
• SPR Keuruun ja Haapamäki-Pihlajaveden osastot 
• Eläkeliitto Keuruun yhdistys 
• Keuruun seurakunta
• Keuruun Martat
• Keuruun kyläparlamentti
• Riihon kyläyhdistys
• Keurusseudun sydänyhdistys
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YHTEINEN KONKREETTINEN TAVOITE

Keuruun keskustan ikäihmisille säännöllistä, 
matalankynnyksen toimintaa

Keuruun kaupungilta löytyi toimintaan sopiva tila, 
kulttuuritalo Kimara
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Kuva: Keuruun kaupunki



Kahvia ja kohtaamisia - malli

• Kaupunki tarjoaa tilat toiminnalle
• Ohjelman sisältö suunnitellaan 

kumppanuuspöydässä ja toteutetaan yhdessä
• Jokaisella kerralla itse tilaisuudessa jokin toimija on 

päävastuussa – esim. käytännön järjestelyt tilassa ja 
vapaaehtoiset avustamassa kahvituksessa 

• Iltapäiväkahvit omakustanteisena (3 euroa)
• Kahvia ja kohtaamisia – joka kuun 3. perjantai
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Kahvia ja kohtaamisia 18.9. ja 16.10.

• Osallistujia yhteensä 120
• Pääosa osallistujista edusti ikäryhmää 63-79v, 

yli 80-vuotiaita parikymmentä
• Osallistujista miehiä reilu 20 
• Osallistujat ”sekalainen seurakunta” eli ihmisiä 

monilta tahoilta
• Osallistujilta kerättiin palautetta sekä toiveita 

tulevalle toiminnalle  
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Osallistujien palaute –
Mikä oli mielestä parasta? 
• Ohjelma (lääkärin luento, eksoottisten 

hedelmien esittely&maistelu)
• Yhteislaulu, musiikki, laulaminen, pelimannit
• Yhdessäolo

”Minä istuisin nyt yksin kotona, jollei tällaista 
olisi järjestetty” 

TARVITAAN KOHTAAMISPAIKKOJA!
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Osallistujien toiveita tulevasta

• Asiaa (luentoja eri aiheista)
• Musiikkia (yhteislaulu, musiikkiesityksiä)
• Vaate-esittelyjä
• Korttipelejä
• Tietokilpailuja
• Iloista, leikkimielistä ohjelmaa
• Jne…

MONIPUOLINEN OHJELMA (asiaa & viihdettä)!
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SUUR-KEURUU 21.9.2015 SUUR-KEURUU 10.9.2015 

TIEDOTTAMISEN TÄRKEYS!



Kahvia ja kohtaamisia – jatkuu!

• Keväälle 2016 on tehty tilavaraukset
• Suunnittelu jatkuu kumppanuuspöydässä, joka 

kokoontuu seuraavan kerran huomenna 
28.10.2015 Haapamäellä

Ps. Toivakassa toiminta on nimellä
Soppaa ja seurustelua…..
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Lämpimät kiitokset ja 
valoisaa syksyä!

Lisätietoja:
Tuija Seppänen

tuija.seppanen@kssotu.fi
p. 0440 625 959

www.kssotu.fi
www.facebook.com/Kehitytaankimpassa
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