
TOIMINTAKYKYTIEDON KERÄÄMINEN ja 
HYÖDYNTÄMINEN 

Ammattilainen kirjaa mobiililla 
toimintakykytietoa ja mittareita tai 
asiakas kirjaa itsearviointitietoa

Tiedon siirto 
kertomuslehdelle Life 
Careen - ei koneella 
kirjaamista

Kerätyn toimintakykytiedon ja 
turvallisuustiedon mittareiden trendit ja 
visuaalinen raportointi kaikille asiakkaan 
kanssa toimiville. 

Visuaalinen tieto saman 
tien kaikkien toimijoiden 
hyödynnettävissä

Mittarit ja arvioinnit 
jatkossa samaan paikkaan 
kaikkien hyödynnettäväksi 
– ei omiin järjestelmiin tai 
kertomustiedon kätköihin

SBM
Tiedon varastointi, 

muokkaus ja välitys.
Visualisointi –
toimintakyvyn 

trendit

SBM
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Jatkossa myös muu mittaritieto kuten 
RAI-tieto tietoaltaasta?
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Visualisoitu toimintakykytieto trendeineen SBM-alustalla kaikkien toimijoiden
katsottavana joilla oikeus asiakkaan kertomustietoihin (testiasiakas)
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Visualisoitu toimintakykytieto



Tarkista onko asiakkaalle nimetty 
palvelukokonaisuudesta vastaavaa/asiakasvastaavaa

Tarkastele asiakkaan toimintakykytietoa hakemalla 
toimintakykyarvioiden koostetiedot

Tarkastele tietoja:

Sukunimi: Miettinen

Lähiosoite: Testikatu 123 Postinumero: 55100 IMATRA Kotikunta: Imatra

Etunimi: Lasse Lennart

Omatyöntekijä (Sos Effica) : Tanja Nakari

Tilaa asiakkaalle palvelu: 

Lähetä asiakas palveluohjauksen ja 
neuvonnan palveluun

Tilaa asiakkaalle 
kotikuntoutuksen palvelu

Suunnittele asiakkaan kotiutuminen 
osastolta (Akuutti kotiutus ja sairaalasta 

kotiutuvien palvelutarpeen arviointi)

Lähetä asiakas Palvelutarpeen 
arviointiin

ETEINEN – toimintakyky- ja asiakasvastaavatiedon haku sekä asiakkaan lähettäminen eteenpäin

-LUONNOS-



Asiakasvastaavan kojelauta 1/2



Asiakasvastaavan kojelauta 2/2



Esimerkkejä asiakasvastaavan työpöydälle tulevista herätteistä 
(2/2022)

Asiakas joka mennyt palvelutarpeen arvioinnin 
kautta säännölliseen Eksoten palveluun (voimassa oleva 

sosiaalihuollon palvelupäätös + kotihoidon sovelluksen päätökset; 
kotihoito, pitkäaikainen perhehoito)

Asiakas jolle nimetty asiakasvastaava 
(muistisairas, omaishoitoperhe, erityisen tuen tarpeen 
asiakas tai paljon palveluja tarvitseva)

Yleiset herätteet Asiakas käynyt päivystyksessä ja seuraava käynti tulee kuukauden sisällä 
– heräte sille työntekijälle, joka tehnyt viimeisimmän palvelutarpeen

Asiakas kirjataan päivystykseen 

Asiakas soittanut Kaiku 24 (HTA) / sosiaalikanava (Eksote Sujuva) kahtena 
perättäisenä viikkona enemmän kuin kolme kertaa /vko

Asiakas soittanut Kaiku 24 (HTA) / sosiaalikanava (Eksote 
Sujuva) kahtena perättäisenä viikkona enemmän kuin 
kolme kertaa /vko. 

Asiakkaalle kirjataan uusi päätös (mikä tahansa sos.effica + kotihoidon 
sovellus) 

Asiakkaalle kirjataan uusi päätös (mikä tahansa sos.effica + 
kotihoidon sovellus) 

Kotihoidon kuntouttava arviointijakso Asiakas kirjataan päivystykseen tai osastolle
Jakso keskeytyy 
Yleiset muut hälyt

Säännöllinen kotihoito 35 h kotihoitoa täyttyy
60 h kotihoitoa täyttyy
Kotihoidon käyntikertoja lisätään

Säännöllinen kotihoito keskeyt.

Omaishoito Omaishoitaja joutunut osastolle tai kuollut, palvelun välitön keskeytys
Omaishoidettava on joutunut osastolle, aseta heräte kalenteriin (1kk)
Omaishoidettavan poissaolojakso kestänyt neljä viikkoa –
palvelun keskeytys



Turvallisuustiedon keräämisen ja 
hyödyntämisen yhteistyömalli (Pela-Eksote)

SBM
Tiedon varastointi, 

muokkaus ja välitys.
Visualisointi –

turvallisuustiedon 
havainnot
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