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Hankkeen perustiedot

Toimiva kotihoito Lappiin – Monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen

Hankeaika 1.10.2016–31.12.2018

Missä kärkihankkeessa mukana: Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja 
vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Teema: Ikäihmisten palvelujen toimintamallit

Alueellinen laajuus: Lappi, 21 kuntaa

• saamelaisten kotiseutualue Enontekiö, Inari, Utsjoki ja Sodankylän 
pohjoisosa

Myönnetty rahoitus: valtionavustus 1 676 394 €, omarahoitusosuudet 
yht. 724 192 € (Lshp ja Lpshp, yritykset)

Asiakaskeskeinen toimintamalli kotona asumisen tueksi
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Ketkä osallistuivat hankkeeseen?

Kaikki Lapin 21 kuntaa, kuntayhtymät

Seniortek Oy, Arctic Connect Oy, Sentina Oy, Posti Oy ja lisäksi 
Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu. 

1.10.–31.12.2018 hanketoimijoina: Seniortek Oy, Arctic Connect Oy 
ja Lapin yliopisto hallinnoijan lisäksi (ns. avustuspäätöksen 
muutoksella)

Kehittäjäasiakkaita kunnista (myös eri saamenkielisiä), 
vanhusneuvostoja, järjestöjä, seurakuntakuntia, yksityisiä yrityksiä, 
tukitiimit

Hakija: Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä

Toteuttaja: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (POSKE)



TAVOITTEET

Lahja Harju ja omatiimi

Asiakas keskiössä

• Parasta elämää kotona -

huoneentaulu

• Kotihoidon asiakkaan 

polku

• Yhteinen 

asiakassuunnitelma

• Toimintamallit, kokeilut

• Saamenkielisten 

keh.asiakastoiminta

• Kehittäjäasiakastoiminta

• Vanhusneuvostojen

kokoukset

• Järjestö-srk -tapaamiset

• Asiakaslähtöiset 

työntekijöiden 

tehtäväkuvaukset ml. 

omahoitaja

Toiminnallinen integraatio

• Toimivan kotihoidon 

käsikirja

• Kotikuntoutus osaksi 

kotihoitoa

• Erilaiset 

teknologiakokeilut:

- etälääkäri-hoitaja

- vuodeosasto 24/7 tuki

- kuvapuhelinkonsultaatio

- sähköinen tiedonsiirto

- mittalaitteet

- hoitajan sähköinen 

lähete

• Osatoimijoiden yhteistyö

• Virtu-portaalin 

hyödyntäminen

• Päivystys pirtissä 

-kokeilu (Rovaniemi)

Osaava henkilöstö

• Osaamisen tukena

Toimivan kotihoidon 

käsikirja

• Uudet toimintamallit

• Parasta elämää kotona –

huoneentaulu

• Kuntien skype-verkostot, 

työkokoukset, työpajat, 

kyselyt, selvitykset, 

tulosten esittelyt, 

saametyöntekijöiden 

verkosto

• Moniammatillisuus ja 

yhteistyö

• Valmennukset

2017–2018: yht. 1325 

osallistujaa, 73 kertaa

• Yritysten jalkautuminen 

kuntiin

Maakunta-ja soteuudistus

• Osaksi pysyviä rakenteita 

liittyen ikäihmisten 

palvelurakenteen 

muutokseen, palasista 

kokonaisuudeksi, tiivis 

yhteys kuntien hyte-

työhön

• Omaiset, läheiset, 

järjestöt ja srk

kumppaneina

• Ikäihmisten ääni

• Asiakkaan omien 

voimavarojen löytäminen 

ja hänelle yksilölliset 

ratkaisut

Asiakas 

keskiössä

Toimiva 

kotihoito

Osaava 

henkilöstö

Toiminnallinen 

integraatio ja 

toiminta-

käytäntöjen 

kehittäminen

Osittain juurtunut – juurtuminen meneillään, v. 2019 ?
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Kehittämisen kärjet

Kotiin vietävien palvelujen kehittäminen

Laajan kotikuntoutuksen mallin käyttöön ottaminen ja 
kehittäminen

Yhteinen palveluneuvonta ja -ohjausmalli

Kotihoidon prosessit kehittyvät teknologia-avusteisiksi

Huomioidaan myös saamenkieliset ikäihmiset ja heidän 
palvelutarpeensa kotihoidossa

Lahja Harju ja omatiimi
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Hankkeen maku-sote-yhteys

Lapin maakunnallisessa kehittämistyössä tavoitellaan 
asiakaslähtöisiä toimintamalleja
 turvataan ikäihmisten arjessa eläminen, asuminen ja 
toimintakyvyn ylläpitäminen laajalla toimijayhteistyöllä

Haasteena luoda palvelujärjestelmä, jossa iäkkäät saavat pääosan 
tarvitsemistaan palveluista kotiin tai kotoa käsin

Maakunta- ja sote-uudistuksessa tarvitaan sosiaalihuollon, 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välistä integraatiota 

Integraatio edellyttää yhteisiä toimintamalleja ja yhteisiä sähköisiä 
työvälineitä 

Maakunta- ja sote-uudistuksen palvelurakennemuutoksen  
kokonaishoitoketjussa pääpaino on kuntoutuksessa ja kotona 
tapahtuvassa hoidossa

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa  ja koulutuksen 
kehittämisessä hyödynnetään hankkeen tuloksia

Osana maakunnan ikäihmisiä koskevaa valmistelutyötä
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Kehittämis- ja työmenetelmät hankkeessa

Kokeilut, opetus integroitui hyvin kehittämiseen (lähes 400 TKI-
opintopistettä)

Arviointi, konsultaatiot, palautteet

Asiakkaiden, omaisten ja henkilöstön valmennukset

Mallintaminen ja mallien käyttöönoton edistäminen

Yhtenäisten toimintaperiaatteiden luominen ja edistäminen

Kehittäjäasiakastoiminta ja käyttäjäkokemukset

Tiedontuottaminen: yliopiston haastattelut 20 ikääntyneelle, yht. 55 
haastattelua

Laaja-alainen verkostotyöskentely etänä ja kasvokkain

Saamenkielisten työntekijöiden yhteistyöverkosto etänä ja 
kasvokkain

Sähköisten menetelmien käyttöönotto ja niiden edistäminen

Lahja Harju ja omatiimi
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Osallistamisen tavat

Hankkeen keskiössä olivat kotona asuvat ikäihmiset ja heidän 
omaisensa

Vanhusneuvostojen tapaaminen etäyhteydellä 2 krt/vuosi

• kehitysehdotukset ja lausunnot

Kehittäjäasiakastoiminta

• Toimintamallien kehittäminen, asiakaspalautteen kerääminen, 
sähköiset lomakkeet, lausunnot valinnanvapauslaki- ja 
asiakasmaksulakiluonnoksiin

• Kehittäjäasiakastoiminnasta hankkeen sivuilla:
www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/toimiva-kotihoito-lappiin/toimiva-
kotihoito-lappiin/hankkeen-tulokset

Hankkeen kokeilujen osalta haastattelut, kyselyt, arviointityöpajat ja 
tiedontuotanto

• Asiakkaat, omaiset, henkilökunta

Työkokoukset järjestöjen ja seurakuntien edustajien kanssa

Taustalla monitoimijuus: kuntien henkilöstö, opiskelijat, opettajat,  
hankehenkilöstö, yritykset, järjestöt ja srk

Lahja Harju ja omatiimi

http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/toimiva-kotihoito-lappiin/toimiva-kotihoito-lappiin/hankkeen-tulokset
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Keskeiset saavutukset 1-3

Luettelo tulevista keskeisten saavutusten dioista:

Toimivan kotihoidon käsikirja

Uudet toimintamallit ja osallisuuden lisääntyminen

Osana maakunnan sote-valmistelutyötä

Uusia toimintamalleja ja yhtenäisiä toimintaperiaatteita

Lahja Harju ja omatiimi



Saavutukset 1/3

www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/toimiva-kotihoito-lappiin/kasikirja



5.12.201812 Lahja Harju ja omatiimi

Saavutukset 2/3
Uudet toimintamallit ja osallisuuden lisääntyminen

KOTONA ASUMISEN JA KOTIHOIDON UUDISTAMINEN LAPIN MAAKUNNAN 
ERITYISPIIRTEET HUOMIOIDEN
”Lappi on maailman paras paikka asua ja elää”, Lappi-sopimus (2017: 6)

• Kotikuntoutuksen toimintamalli – erityisesti kuntouttava arviointijakso, tietoisuuden 
lisääminen kuntoutuksen oleellisuudesta

• Yhtenäiset kotihoidon myöntämisen perusteet

• Ennakoivan kotiutumisen toimintamalli

• Tutkimukseen perustuvaa tietoa teknologia-avusteisten palvelujen haasteista ja 
hyödyistä kotona asuville ikäihmisille
 teknologian ja etäteknologian hyödyntäminen ennakkoluulottomasti

• Kuntarajat ylittävän palveluneuvonnan ja asiakasohjauksen toimintamalli (Asiakkaan 
tuen malli)

• Parasta elämää kotona -kotihoidon huoneentaulu

• Kotona asuvien ikäihmisten palveluiden saatavuuden 24/7 parantaminen 
laitoshoidosta vapautuvan resurssin uudelleensuuntaamisella ja laaja-alaisella 
integraatiolla

• Saamelaisten kielellisten ja kulttuuristen tarpeiden parempi tunnistaminen kotihoidon 
palveluissa ja sisällyttäminen maakunnan rakenteisiin

• Ikäihmiset kehittäjäasiakkaina

• Vanhusneuvostot  ja järjestöt vahvasti osallistumassa

• Ulkoilu-, asiointi- ja saattaja-apu kotona asumisen tukemisessa
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Saavutukset 3/3
Osana maakunnan sote-valmistelutyötä

OSANA MAAKUNNAN VALMISTELUTYÖTÄ

• Tuotettu tietoa ja malleja/välineitä ikäihmisten palveluihin sote- ja 
maakuntavalmistelussa hyödynnettäväksi, ml. sähköiset välineet

• Kunnat verkostoituneet ja hyödyntäneet etäyhteyksiä hankkeen aikana
hyvä pohja kuntien verkostojen  jatkotyöskentelylle

• Kuntien kotihoidon toimijoiden ”yhteisöllistyminen”
nähdään oman kunnan lisäksi myös tuleva maakunta ja tunnistetaan 
yhtenäisten toimintatapojen tärkeys

• Sparraaja, innostaja

• Vanhusneuvostot ja kehittäjäasiakkaat vahvasti mukana

• Järjestöt ja seurakunta 

• Hyvinvoivat, terveet ja toimintakykyiset ikäihmiset

• Maakunnan ja kuntien palvelurakenne tukee varhaisessa vaiheessa

• Palvelujen rakennetta laatusuositusten rajoissa voidaan keventää 
laskutavasta riippuen 7–10 miljoonalla eurolla vuodessa 2025 mennessä
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Uusia toimintamalleja ja yhtenäisiä toimintaperiaatteita

1.Parasta elämää kotona -kotihoidon huoneentaulu

2.Kotihoidon asiakkaan polku

3. Asiakkaan tuen malli

4. Lapin kotikuntoutuksen malli

5. Lapin kotikuntoutuksen toteutusmuodot

6. Ennakoivan kotiutumisen malli

7. Virtu.fi hoitajan sähköinen lähete

8. Yhtenäiset kotihoidon palvelujen myöntämisen perusteet 
www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/toimiva-kotihoito-lappiin/hankkeen-
tulokset/hankkeet/toimiva-kotihoito-lappiin/kotihoito/kotihoidon-myontamisen-perusteet-11-
2017

9. Ulkoilu-, asiointi- ja saattajamalli
www.sosiaalikollega.fi/poske/tapahtumat/hankkeet/toimiva-kotihoito-
lappiin/palveluneuvonta/jarjestot-ja-seurakunnat-020518/kaakkuriniemi-ja-janis

Lahja Harju ja omatiimi

http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/toimiva-kotihoito-lappiin/hankkeen-tulokset/hankkeet/toimiva-kotihoito-lappiin/kotihoito/kotihoidon-myontamisen-perusteet-11-2017
http://www.sosiaalikollega.fi/poske/tapahtumat/hankkeet/toimiva-kotihoito-lappiin/palveluneuvonta/jarjestot-ja-seurakunnat-020518/kaakkuriniemi-ja-janis
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2. Kotihoidon asiakkaan polku

Lahja Harju ja omatiimi



Palveluiden 
toteuttaminen

Asiakkaan tuen malli

Informaatio, 
Itsearviointi ja 

oma apu 

Neuvonta
(Virtu.fi -
palveluportaali) Asiakasohjaus

Asiakkaan tuen malli 1/2

Lahja Harju ja omatiimi



Sosiaalipäivystys

Neuvonta
(Virtu.fi palveluportaali)

Asiakasohjausyksiköt
(Maakunnan  

alueelliset/seutukunnalliset) 
palvelut)

Sähköiset palvelut: 
Kanta(omatietovaranto), Virtu.fi, 

ODA, Virtuaalisairaala, 

Etävertaistukiryhmät.. *

Palvelutarpeen arviointi 

Hyvinvointi- ja terveyssyynit 
*)Seniorisyyni

Informaatio, itsearviointi ja 
oma apu 

Verkostomaisten lähipalvelu-
pisteiden koordinointi ml. kirjasto 
ja liikkuvat lähipalvelut, 
teknologia-avusteiset tukipalvelut
*

Palveluneuvontayksikkö 
(Maakunnan palvelut)

Neuvonta *
Virtu.fi ammattilaiset 

palveluportaali

Asiakassuunnitelmat ja päätökset: 
kotihoito, omaishoito ja 

asumispalvelut (ml. MATTI)

Arvioi asiakkaan oleellisesti 
muuttuneen palvelutarpeen, ohjaa 
eri palveluiden vaihtoehdoissa

Lähipalvelut, joista yhdyspinta 
palveluneuvontaa ja  

asiakasohjaukseen (sote-
keskusalueella, useita palvelun 

tuottajia)

Kotihoito

Toteuttaa asiakassuunnitelmaa 
(hoito-, palvelu- ja 

kuntoutumissuunnitelmaa) 

Tekee laajemman toimintakyvyn 
arvioinnin 1kk:n kuluessa 

(kuntouttava arviointijakso)

Arvioi asiakkaan tilannetta ja 
päivittää asiakassuunnitelmaaTeemalliset tapahtumat…

Asiakasohjaus Palveluiden toteuttaminen

Ohjaa eri palveluiden 

vaihtoehdoissa *

Useita palvelun tuottajia

Kunnan HYTE-toiminta *

Verkostomaiset lähipalvelupisteet, 
liikkuvat lähipalvelut *

Järjestöjenseurakuntien: Asiointi-, saattaja- ja ulkoiluapupalvelu *

Etäpalvelut *

SHL:n mukaiset ostopalvelut ja 
valvonta

Asiakassetelirekisteri

Kotihoidon myöntämisen kriteerit
Asiakasmaksut *

Yhtenäiset lomakkeet *

* Kehittäjäasiakkaat 

mukana

Asiakkaan tuen malli 2/2

Lahja Harju ja omatiimi
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Lapin kotikuntoutuksen 

malli

Varhaisvaiheen 

kotikuntoutus

Kuntouttava 

arviointijakso
Arkikuntoutus

Alkuarviointi

Toteutus

Tavoitteenasettelu ja suunnittelu

Loppuarviointi ja jatkosuunnittelu

Hyvinvoiva ikäihminen

• Käynti tai yhteydenotto 

ennalta määritellyn ajan 

jälkeen

• Monitoimijainen lopputapaaminen

• Tarvittaessa jakson pidentäminen 

tai toteutustavan muuttaminen

• 1-2 konkreettista, asiakkaan omaa arjesta 

nousevaa tavoitetta ja keinot

• Yhteinen sopimus

• Kokonaisvaltainen ja yksilöllisen tilanteen huomioiva

• Havainnointi, haastattelu ja muita 

tarkoituksenmukaisia  arviointimenetelmiä

Tehostettu 

kotikuntoutus

Asiakkaaksi tulo

Seuranta tai jakson päättäminen

Lapin kotikuntoutuksen malli

Lahja Harju ja omatiimi
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Varhaisvaiheen 

kotikuntoutus

• Asiakkaille, joilla ei 

ole kotihoitoa

• Pääsääntöisesti 

ohjausta 

omatoimiseen 

hyvinvoinnin ja  

toimintakyvyn 

edistämiseen

• Esim. ohjausta 

ryhmätoimintaan tai 

mielekkään 

toiminnan pariin

Kuntouttava 

arviointijakso

• Ennen säännöllisen 

kotihoidon 

aloittamista

• Intensiivinen ja 

monitoimijainen 

jakso 

• Yksilöllisesti 

suunniteltu ja 

toteutettu

• Enintään 4 viikkoa

Tehostettu 

kotikuntoutus

• Kotihoidon 

asiakkaille 

toimintakyvyn 

muuttuessa 

äkillisesti (esim. 

leikkaus, 

aivotapahtuma)

• Intensiivinen ja 

monitoimijainen 

jakso

• Noin 2–12 viikkoa

Arkikuntoutus

• Kotihoidon 

asiakkaille

• Omatoimisuuden 

tukeminen ja 

toimintakyvyn 

edistäminen 

suunnitelmallisesti 

kotihoidon käynneillä

• Kuntoutustyön-

tekijöiden rooli 

koordinoiva ja 

ohjaava

Toteutuksen muodot:

• Yksilöllinen kuntoutumissuunnitelma – ikäihmisen omat tavoitteet ja tarpeet

• Kokonaisvaltainen hyvinvointi – psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen ja kognitiivinen 

toimintakyky

Lapin kotikuntoutuksen toteutusmuodot

Lahja Harju ja omatiimi
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6. Ennakoivan kotiutumisen malli

Lahja Harju ja omatiimi
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7. Virtu.fi. hoitajan sähköinen lähete toimintakuvio

Lahja Harju ja omatiimi
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Kokeiluja ja tulosia

Seniorineuvonnan kokeiluja ja tuloksia

• 1. Länsi-Pohjan seniorineuvonta

• 2. Saamenkielinen seniorineuvonta
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Länsi-Pohjan seniorineuvontakokeilun toteutus

Testattiin alueellista toimintamallia: puhelinpalvelu, chat, 
verkkoneuvonta ja käyntiasiointi

Kevyellä palveluneuvonnalla yli kuntarajojen viidessä kunnassa 
tuettiin ihmisiä selviytymään arjen ongelmatilanteista ja siirrettiin 
asiakkaan asia tarpeen mukaisten palvelujen piiriin sähköisen 
tiedonsiirron avulla

Sähköiset lomakkeet (tiedonsiirto, tiedonkeruu, huolilomake)
 www.virtu.fi

Laaja yhteistyömahdollisuus: yritykset ja 3. sektori

Ennaltaehkäisevää työtä ja varhaista tukea

Tarpeen mukaista apua ja tukea kotona asumiseen ja arjessa 
selviytymiseen

Arctic Connect Oy toteutti teknologisesti
www.sosiaalikollega.fi/poske/tapahtumat/hankkeet/toimiva-kotihoito-lappiin/materiaalit/tulosten-esittelyt/160818-
ac-palveluneuvonta

Lahja Harju ja omatiimi

http://www.virtu.fi/
http://www.sosiaalikollega.fi/poske/tapahtumat/hankkeet/toimiva-kotihoito-lappiin/materiaalit/tulosten-esittelyt/160818-ac-palveluneuvonta
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Länsi-Pohjan seniorineuvonta –kokeilut tulokset

Palveluneuvontaa oli mahdollista toteuttaa yli kuntarajojen

Asiakkaan yksi yhteydenotto käynnisti prosessin

Yhteinen, alueellinen tietovaranto on mahdollinen ja 
toimiva

Tiedonsiirto ammattilaisten välillä toimiva yli kuntarajojen

Työntekijöiden välistä (kunnissa ja kuntien välinen) chat-
konsultaatiota pidettiin tärkeänä

Osa kunnista jatkaa kuntarajat ylittävää neuvontaa

Kokeilussa käytössä olleen teknologian käyttöä on 
mahdollista jatkaa pysyvässä toiminnassa

Lahja Harju ja omatiimi
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Saamenkielisen seniorineuvonnan toteutus ja tausta

Konsultaatioapua naapurikunnan kollegalta, jos omasta 
kunnasta ei löydy

Yhteistyön verkoston voima, yli hallintorajojen ja 
kuntarajojen työskentely, järjestötoimijat mukana

Yhteiskehittäminen antoi työntekijöille uusia 
toimintatapoja, uskallusta ja ideoita toimia asiakkaiden 
kanssa yhdessä palveluiden kehittämisessä.

Neuvonta kuuluu tiiviisti osaksi asiakasohjausta, mutta 
asiakasohjausta voidaan toteuttaa omana toimintona, 
sillä sen toteuttaminen edellyttää syvällisempää 
asiakkaan tilanteeseen perehtymistä ja vankkaa mm. 
sosiaali- ja terveydenhuollon osaamista.

Lahja Harju ja omatiimi
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Saamenkielinen neuvonta ikäihmisille -kokeilun toteutus

Saamenkielinen neuvonta ikäihmisille kokeilu 5.2.–22.6.18 ma-pe klo 12–14

Toteutettiin saamelaisten kotiseutualueella pohjoissaamenkielellä 
puhelinpalveluna ja muilla saamenkielillä oli mahdollisuus 
puhelintulkkaukseen. 

Neuvojana toimi saamelainen kehittäjätyöntekijä, jolla on saamelaisten 
oikeudellisen aseman tuntemus, saamenkulttuurin, rajayhteistyön tuntemus 
ja saamenkielisten palvelujen tuntemus

Kokeilusta tiedotettiin mm. kuntia, sanomalehdessä, ilmoitustauluilla

Asiakkaan tai omaisen yhteydenotosta asia lähti hoitumaan. Mikäli asia 
vaati tarkempaa selvittelyä niin lähetettiin asiakkaan luvalla tieto palvelun 
tarpeen arvioinnin tarpeesta virtu.fi-alustan kautta asiakkaan kuntaan ja 
lisäksi vielä soitettiin asiasta.

Jokaisesta saamelaisten kotiseutualueen kunnasta oli nimetty henkilö, jonka 
kanssa työntekijä pystyi keskustelemaan kunnan toimintamalleista ja 
lähipalveluista ja käytännöistä asian hoitamiseksi. Tavoitteena oli tehdä 
yhteistyötä laajasti eri toimijoiden kanssa.

Lahja Harju ja omatiimi
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Saamenkielisen neuvonnan keskeiset tulokset

Neuvonta ei tavoittanut lyhyellä kokeiluajalla saamenkielisiä 
asiakkaita

 Luottamuksen syntymiseen tarvitaan enemmän aikaa ja 
tiedottamista

 Kuntien olisi hyvä oma-aloitteisesti ja aktiivisesti tiedottaa 
saamenkielisistä palveluista monikanavaisesti, menemällä sinne 
missä ihmiset kohtaavat ja tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. 

 Työntekijät kaipasivat palveluopasta, josta selviäisi kehen ottaa 
yhteyttä missäkin asiassa, kuntien kotisivujen olisi hyvä olla 
päivitettyinä. Kaivattiin päivittyvää tietovarantoa
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Lahja Harju ja omatiimi
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1. Teknologia-avusteisten kotihoidon kokeilujen käytännön 
toteutus 1/5

• Seniortek Oy:n HoivaTurva-toteutusta varten varattiin 5 
laitetta/kunta. 16 kuntaa kokeili ja järjestelmä asennettiin 220 kpl. 

• Arctic Connect Oy:n kuvapuhelimia varattiin 5 laitetta/kunta. 16 
kuntaa kokeili ja yhteensä 80 laitetta oli eri kokeiluissa mukana.

• Lapin Kuntoutuksen palveluTV oli kaikkien 
kuvapuhelinta käyttävien käytössä

• Sentina Oy:n Sävelsirkku-lisenssejä oli mahdollista saada 
rajattomasti käyttöön työntekijöiden älypuhelimiin. 9 laitepakettia
toimitettiin eri puolille Lappia. Kuvapuhelimiin asennettiin 
Sävelsirkku- sovellus. 

• Lapin yliopisto haastatteli 2-6 kertaa
teknologialaitteita kokeilevia ikäihmisiä. Yhteensä haastatteluja oli 55 
ja haastattelumateriaalia kertyi 1759 min. Ammattikorkeakoulu (AMK) 
kartoitti työntekijöiden kokemuksia ja hankkeen toimesta tehtiin 
omaisten haastattelut. Lisäksi kuntien teknologiayhteyshenkilöt 
vastasivat webropol-kyselyyn päättyneiden laitekokeilujen osalta

• Laite- ja sovellustilaukset hoidettiin AC:n 
tikettijärjestelmän kautta

• Kunnat laativat kokeiluille suunnitelmat 
keväällä 2017 ja tuloksia analysoitiin 
keväällä 2018

Kuvat Jouni PorsangerLahja Harju ja omatiimi

• www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/toimiva-kotihoito-lappiin/hankkeen-tulokset
 Selvitykset ja kokeilujen tulokset

http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/toimiva-kotihoito-lappiin/hankkeen-tulokset
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2. Keskeiset teknologia-avusteiset kokeilut ja tulokset 2/5

Etäkotihoito on lisäpalvelu, jonka avulla voidaan tukea kotona asumista, mutta 

sillä ei voida korvata fyysisiä käyntejä. Esim. lääkkeiden ottamisen tarkistuksia 

voidaan hoitaa etäpalveluna. Tämä vähentää ammattilaisten liikkumista ja 

etäkotikäyntejä voidaan toteuttaa useita vuorokaudessa. Etäpalvelua voidaan 

järjestää pitkien matkojen päähän. Yhteyksien toimivuus ja laitteiden luotettavuus 

on keskeistä etäpalveluja kehitettäessä. 

Etälääkäripalvelu-kokeiluissa havaittiin, että perinteisiä toimintatapoja 

voidaan muuttaa niin, että lääkäripalveluja voidaan tuottaa etäpalveluna 

ikäihmisten koteihin. Aina ei tarvitse matkustaa terveyskeskukseen. Etäpalveluna 

voidaan toteuttaa vuosikontrolleja sekä suunniteltuja vastaanottoja ja lääkäreillä 

on mahdollista osallistua hoitopalavereihin etänä. Etäpalvelun avulla voidaan 

vahvistaa kotihoidon palvelujen sisältöjä. 

Muistisairaan etäpalvelut mahdollistavat geriatrin ja muistihoitajan 

(muistikoordinaattorin) tuen ja ohjauksen ikäihmisten koteihin niin sairastuneelle 

kuin häntä hoitavalle omaiselle. Erityisasiantuntijapalveluja on vähän tarjolla, 

mutta etäpalvelun avulla niitä on vietävissä syrjäisemmillekin paikkakunnille ja 

pitkien matkojen päähän.  

Ammattilaisten nopeat kuvapuhelinkonsultaatiot tukevat kotihoidon 

työntekijöitä asiakkaiden hoidon ja hoivan arvioinnissa ja tuovat moniammatillisen 

työskentelyn vahvemmin mukaan kotihoitoon. 

Vuodeosaston tuki kuvapuhelimella tarjoaa ikäihmiselle ja hänen läheiselleen 

tuen 24/7. Palvelulla on mahdollista vähentää vuodeosastolla tarpeettomia 

hoitopäiviä. Soveltuu mm. kotiutuvien asiakkaiden kotiutumisen tukemiseen.

Kuvat Jouni Porsanger

3. Sektorin toimintaan kuvapuhelin soveltuu vapaaehtoistoiminnan ja 

ystäväpalvelun työvälineeksi.

Lahja Harju ja omatiimi
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3. Keskeiset  teknologia-avusteiset kokeilut ja tulokset 3/5

Etämittalaitteiden avulla kotimittausten tulokset ovat sähköisesti ammattilaisten 

nähtävillä. Ikäihmisten ohjaaminen tiedon sähköiseen tallentamiseen ja 

omaseurantaan on osa ennaltaehkäisevää työtä. Mittaaminen oli ikäihmisillä 

vaivatonta . Etämittaustuloksien on hyvä integroitua suoraan ammattilaisten 

käyttämään asiakas-tai potilastietojärjestelmään, jotta palveluprosessi olisi sujuva.

Turvateknologisten ratkaisujen avulla tavoiteltiin pidempää kotona asumisen 

mahdollisuutta, turvallisuuden tunnetta sekä nopeaa apua hätätilanteissa. Erilaisia 

turvateknologisia ratkaisuja tarvitaan erilaisille asiakkaille ja erilaisiin tarpeisiin. 

Tarvitaan tietoa ikäihmisten arjesta hoivan tueksi. HoivaTurva vakiinnutti asemansa 

yhtenä turvateknologisena laitteena kotihoidossa seitsemässä kunnassa.

Etäpäivätoiminnalla mahdollistetaan kaukana keskustoista asuville, 

liikuntarajoitteisille ym. ikäihmisille sosiaalista kanssakäymistä ja ryhmämuotoista 

kuntoutusta kotiin tarjottavana palveluna. Kokeilussa hyödynnettiin Lapin 

kuntoutuksen reaaliaikaista PalveluTv-ohjelmaa. Hankkeen jälkeen ohjelma on 

edelleen käytettävissä veloituksetta. Käyttö edellyttää kuvapuhelinta. 

Virikkeitä ja arkikuntoutusta Sävelsirkun avulla. Kotihoitoon uusi 

ammattilaisten työväline, jonka avulla on helppoa tarjota virikkeitä ja saada valmiita 

sisältöjä ja ohjelmia yksilöllisiin arkikuntoutussuunnitelmiin. Kotihoidon lisäksi 

toteuttajina voivat olla Posti, omaiset, vapaaehtoiset jne. Sävelsirkku juurtui 

muutaman kunnan kotihoitoon, palvelutaloihin ja hoitokoteihin. 

Kirjastot voivat toimia teknologialaitteiden esittelypisteinä ja  digitaalisten 

apuvälineiden lainaamona. Toiminta voi olla yksi osa kuntien hyvinvoinnin 

ja terveyden edistämisen (HYTE) toimintaa.

Kuvat Jouni PorsangerLahja Harju ja omatiimi
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4. Teknologia-avusteisten palvelukokeilujen tuloksena 
tunnistettiin tarve teknologiakeskukselle maakunnassa 4/5

LAITETOIMITUKSET JA HUOLTO

Toimitukset /asennus/huolto/poisvienti 

Tekniikan toimivuus, yhteyksien 

testaaminen ja valvonta.

Laitevaihtoehdot ja niiden testaaminen.

ETÄPALVELUT JA NIIDEN JOHTAMINEN

Etäteknologia-avusteisten palvelujen 

kehittäminen. Eri ammattilaisten etäpalvelut 

(lääkäri, hoitaja jne.) Muut koordinoidut 

etäpalvelut (esim. 3.sektori)

koulutukset, 

valmennukset

KOTIIN VIETÄVÄT TEKNOLOGIA-AVUSTEISET PALVELUT

Kuvat Jouni PorsangerLahja Harju ja omatiimi



5. Tiedontuotanto työntekijät, ikääntyneet, läheiset, Pilvikki Lantela, Marjo Outila, 
Leila Mukkala ja Sari Arolaakso (lähde Toimivan kotihoidon käsikirja s.65) 5/5
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Tulosten merkitys ja hyöty

Asiakkaan kannalta

• Asiakaslähtöisyys tarpeista käsin – kehitetään ja ratkaistaan yhdessä 

• Monipuolinen, -toimijainen ja -kielinen tuki kotona asumiseen, kun sitä 
tarvitsee (ml. saamen kieli ja kulttuuri)

• Turvallinen ja mielekäs arki

• Hyvinvoiva ja toimintakykyinen ikäihminen

Henkilöstön kannalta

• Tietoisuus koulutustarpeista ja osaamisen vahvistuminen

• Henkilöstörakenteen ja toimintakulttuurin muutoksen käynnistyminen

• Hyvien käytäntöjen leviäminen ja vertaistuki

• Tietoisuus teknologisten laitteiden mahdollisuuksista ja toimivuuden 
haasteista ja  aikaa perehdytykseen ja tukeen asiakkaille

• Toimivan kotihoidon käsikirja kunnissa ja myös AMK:n opetuksessa

Päättäjien kannalta

• Tietoisuus palvelurakenteen muuttamisen tarpeesta ja tarvittavista 
resursseista ja hyödyistä

• Säästöt esim. kotiteknologioista realisoituvat pitkällä tähtäimellä

• Määrätietoinen muutosjohtaminen ja tiedolla johtaminen
Lahja Harju ja omatiimi
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Tärkeimmät opit 1/2

Yhteistyön, koordinoinnin ja tiedolla johtamisen tarve valtakunnallisesti ja 
alueellisesti

Ikäihmisten näkökulma on syytä huomioida ja tutkimisen arvoinen

Kotihoidon imagon, identiteetin ja motivaation vahvistuminen

Kotihoidon yhteiset arvot ja toimintamallit asiakkaiden yhdenvertaisuuden 
takaajina

Henkilöstöresurssien tarve, kun kehitetään ja toimeenpannaan uusia 
toimintamalleja

Työntekijöiden ja esimiesten vertaisverkostot välttämättömiä työn tukena

Tunnistettiin asiakkaan ja hänen läheistensä rooli ja kumppanuus 
kotihoidon prosesseissa ja myös kotiteknologian tiedontuotannon osalta

Tavoitteiden ja toimenpiteiden tulee olla realistisia ja hallittavia ja 
hankeajan pitempi näin laajoissa hankkeissa

Opiskelijoita ja koulutuksen asiantuntijoita on mahdollista integroida 
hankkeen toteutuksiin

Lahja Harju ja omatiimi



5.12.201837

Tärkeimmät opit 2/2

Pitkät etäisyydet edellyttävät laitteiden asentajilta, siirtäjiltä, huoltajilta ja 
poisviejiltä prosessien kokonaishallintaa ja ketteryyttä

Nykyiset heikot laajakaistayhteydet hidastavat etäpalveluiden käyttöä

Yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän tarve ja arviointitulosten ja 
etämittaustulosten integroituminen niihin

Monipuolisten ja hyvin toimivien kotiteknologialaitteiden tarve tunnistettiin

Johto tarvitsee toimeenpanon taitoa, jotta uudet toimintamallit juurtuvat

Selkeä tiedottaminen tekn. kokeilusta (alku ja loppu sekä hinnat kokeilun 
jälkeen) ja huolella henkilöstön, asiakkaiden ja läheisten perehdyttäminen

Tulevissa digihankintojen perusteissa laadulle ja toimivuudelle laitetaan 
vahva painoarvo

Määritellään tarkasti kenelle  perehdyttäminen kuuluu, sekä toistuvat 
perehdyttämiset

Yritykset oivalsivat kunnan  toimintakulttuurin eroavuudet yksityisiin 
palveluntuottajiin

Samankin toimialan yritykset voivat toimia hyvässä yhteistyössä yhteisen 
tavoitteen suuntaisesti ja tuotetta voidaan tarjota koko maan toimijoille.

Lahja Harju ja omatiimi
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Entä seuraavaksi

Kehittäjäasiakastoiminta jatkuu ml. saamenkielinen

Kuntien vertaiskehittämisverkostot jatkuvat ml. saamenkielisten verkosto

Esimiesverkoston toiminta

Toimintamallit ja osallisuus juurtuvat kunnissa

Oppilaitokset hyödyntävät hankkeen kokemuksia kehittämistyössä

Mahdolliset uudet hankkeet ns. avoimiksi jääneiden kysymysten osalta

Sote-ja maakuntavalmistelu jatkaa hankkeen työtä ja päättää tuloksien ja 
vaikuttavuuden arvioinnista jatkossa

Sähköisten välineet, lomakkeiden ja hoitajan lähetteiden käyttö jatkuu

Juurtuneet teknologiavusteiset palvelut jatkuvat osassa kuntia

Kunnat kokeilevat jo laajennuksia teknologiavusteisiin palveluihin

Visio 2020: Lapin ikäihmisen elämä on hyvää kotona. Hän on osallinen 
palvelujen kehittämisessä ja tarvitessaan hän saa kokonaisvaltaista ja 
yksilöllisesti räätälöityä tukea hyvinvointinsa ylläpitämiseen ja 
edistämiseen.

Lahja Harju ja omatiimi
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