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Valvonnan toimintamalliin osallistuneet :

• Härmälän alue: Kuuselan Seniorikeskus (ostopalvelu):
kotihoito ja tehostettu palveluasuminen

• Koukkuniemen alue: Impivaara ja Jukola (oma tuotanto) sekä

Kontukoti (ostopalvelu):

tehostettu palveluasuminen

• Amuri-Pyynikin alue (oma tuotanto): kotihoito
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Valvonnan toimintamallin tavoitteita:

• Omavalvonnan roolin  ja yhteistyön kehittäminen
Aluehallintoviraston / Valviran kanssa

• Hyvinvointiteknologian ja omavalvonnan tosiasiallinen
hyödyntäminen vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden näkökulmasta

• Miten hyvinvointiteknologian avulla määritellään riittävä työvoiman
käyttö ja henkilöstörakenteen muutokset suhteessa palveluiden
tarpeeseen ja laatuun
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Mitä tehtiin:

• Teknologian tuottamaa tietoa hyödynnettiin hoitotyössä

• Teknologiasta saadun tiedon turvin resurssia kohdennettiin
uudelleen  asiakkaille

• Teknologian tuottaman tiedon avulla kehitettiin omavalvontaa ja
parannettiin vanhustyön laatua

• Kehitettiin uusia toimintamalleja
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Hyvinvointiteknologia

• Evondos – lääkeautomaatti

• HILKKA -kotihoidon mobiili toiminnanohjausjärjestelmä

• Vivago:  mittaa aktiivisuutta, unta ja vuorokausirytmiä

• TENA Identifi Älyvaippa: kerää tietoa virtsamääristä ja
virtsaamisajankohdista
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Valvonnan toimintatapojen
muutos verrattuna aikaisempaan

• Yhteistyö AVI:n kanssa kehittynyt pitkän ajan kuluessa

• Tampereella luotu valvonta- ja ohjausyksikkö: teki
tiivistä yhteistyötä AVI:n kanssa jo ennen
kuntakokeilua

• Kokeilun myötä kunnan tekemä valvontatyö avautui
konkreettisemmin
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Valvonnan toimintatapojen muutos
verrattuna aikaisempaan

• Yhteistyö tiivistyi entisestään, yhteinen ymmärrys, yhteinen kieli:

• teknologian merkitys hoitotyössä

• kustannukset palveluntuottajalle ja kaupungille

• Yhteinen ymmärrys omavalvonnan roolin ensisijaisuudesta kirkastui:

• kunnan omavalvontasuunnitelma

• palveluntuottajien omavalvontasuunnitelma
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Valvonnan menetelmät,
jotka varmistavat toiminnan laatua:

• Asiakastyytyväisyyskyselyt, RAI –toimintakykymittari, RUG-
tuotteistus

• Elo-D- menetelmä

• Ohjausryhmien tapaamiset, tilannekatsaukset, yhteiset tavoitteet
ja suuntaviivat

• Benchmarking, vertaisoppiminen palveluntuottajien kesken

• Valvontakäynnit: vuorovaikutteinen työskentelytapa,
yhteiskehittäminen ja ennakoiva valvonta korostui
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• Omavalvontasuunnitelmien ohjausvaikutus kehittyi:

• ohjaa työn johtoa
• esimiestyötä
• arjen hoitotyötä
• yhteistyön laatua mm. omaisten suuntaan
• synnytti keskustelua omaisten ja henkilökunnan välille
• teknologian mörköjä alas
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Valvonnan menetelmät,
jotka varmistavat toiminnan laatua:



• Teknologian käyttöönotto-> paradigman muutos eli

hoitotyön syvimmän olemuksen muutos

• Yöhoitoon uudenlainen pysyvä toimintamalli Kontukodissa ja
Kuuselakeskuksessa

• Ensimmäinen yöhoidon kokeilu keskeytettiin Kuuselassa->

ei annettu periksi->

kehitettiin uusi yöhoidon toimintamalli

”Menestyvä yöhoito Kuuselassa” -projekti
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Mitä vaikutuksia kokeilulla oli toimintaan



Esimerkki Kuuselan menestyvän kotihoidon
aikataulutusprosessi
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SUUNNITTELU

•Suunnittelutyö
esimiestasolla. Pyritään
saamaan valmiiksi suuret
linjat muutosten suhteen
ja laaditaan selkeä
suunnitelma kirjallisena

•Esim. miten kerroshoidon
asiakkuudet jaetaan
tasaisesti eri
ryhmäkodeille, kuka ottaa
vastuun talon
ulkopuolisesta
turvapalvelusta, miten
kerroshoidon
työntekijöille saadaan silti
yövuoroja jne.

•maalis-huhtikuu 2016

TYÖRYHMÄT,
Henkilöstön
kuuleminen

•Työryhmien
perustaminen yöhoidon
asiantuntijoiden kanssa
(hoitajat), heidän
ideoiden ja ajatusten
kuuleminen ja
lisäsuunnitelmien
laatiminen.

•Laaditaan pienempiä
linjoja kuntoon

•Kevään omaisten illoissa
keskustelut omaisten
kanssa

• Huhti-toukokuu 2016.

VIVAGO-
KOULUTUKSET JA
HANKINNAT

•Vivago-osaamista tulee
henkilökunnan
keskuudessa lisätä, jotta
yöhoito voidaan
toteuttaa oikea-aikaisesti
ja taata
asukasturvallisuus.

•Koulutuksia
henkilökunnalle sekä
tarvittavien
lisähankintojen
tekeminen

•Vivagon vastuukäyttäjien
kanssa tiiviit palaverit,
jotta hälytykset saadaan
ohjelmoitua oikeisiin
Decteihin.

•touko-kesäkuu 2016

SIIRTYMÄVAIHE
YÖHOIDON
MUUTOKSEEN

•Siirtymävaihe suoritetaan
maltillisesti niin, että
tiedonsiirto eri yksiköiden
välillä mahdollistuu ja
asukasturvallisuus ei
vaarannu.

•Kerroshoidon yöhoitaja
jää vielä vahvuuteen
kiertäen ryhmäkodeissa
joille kerroshoidon
asukkaat on
suunnitelman mukaan
jaettu ja mentoroi
ryhmäkotien
henkilökuntaa.

•keskustelut omaisten
kanssa

•Kesä-heinäkuu 2016

YÖHOIDON
MUUTOS,
Pilotointi

•Siirtymävaiheen jälkeen
yöhoidon muutos astuu
voimaan ja tilannetta
arvioidaan säännöllisesti

•Omaistenillat
•Elo-syyskuu 2016



Mitä vaikutuksia kokeilulla oli toimintaan

Uusi yöhoidon toimintamalli:

• hyvinvointi teknologiasta osa hoitotyön toteutusta
• yöhoitotiimi
• toimintatavan muutos (työajan seuranta, työvuorojen

suunnittelu, yöhoidon käytäntöjen tarkastelu ja uudelleen
organisointi)

• työntekijöiden sitoutuminen
• asiakkaat ja läheiset kiinteästi mukana kehittämisessä
• teknologiahankinnat
• koulutus
• seurantaryhmä
• tiedottaminen
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• Ammatillisuus- > turha valvonta pois ->

yöhoitotyö, joka ammatillista parantaa myös asukkaan elämänlaatua ->

turhat käynnit yöaikaan asukkaiden huoneissa jäivät pois->

häiriintymätön yöuni

• Mahdollisti siirtää henkilöstöresursseja yöaikaisesta hoidosta
päivävuoroon

• Asiakkaan saama hoito entistä yksilöllisempää, oikea-aikainen hoito
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Hyvinvointiteknologian hyödyt



Kustannusvaikutus talouteen

• Toimilupia muutettu, hoivateknologian huomioitu resurssina

• Yöhoidon uudelleen järjestäminen->

yksi yöhoitajan työpanos siirretty päivävuoroon kahdessa
kokeilukohteessa Kuuselassa ja Kontukodissa

• Säästöä noin 20 000 € / vuodessa / kokeilukohde hoitotyön osalta

• Teknologiasta kustannuksia (teknologian hankinta, ylläpito)
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