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Asiakasvalinta – mistä on kyse?

Evondos-palvelun käyttö edellyttää valintoja siitä, keille kotihoidon asiakkaille 
palvelu otetaan käyttöön. Huolellisella asiakasvalinnalla voidaan varmistaa, 
että palvelu tuottaa parhaan mahdollisen hyödyn niin asiakkaille kuin hoito- 
organisaatiollekin. Jaamme tässä oppaassa vinkkejä asiakas valintaan sekä 
palvelun käyttöönoton aikana että myöhemmin palvelun käytön vakiinnuttua. 

Asiakasvalinnan ABC 
Evondos-palvelu soveltuu laajasti eri käyttäjä-
ryhmille, sillä palvelun ainoita rajoittavia tekijöitä 
ovat asiakkaan lääke vastaisuus, pitkälle edennyt 
muistisairaus tai muu asiakkaan toimintakykyä 
merkittävästi heikentävä sairaus. Palvelu on 
kuitenkin tärkeä kohdentaa oikein, jotta 
saavutetaan parhaat mahdolliset tulokset. 
Huolellisesti tehdyllä asiakasvalinnalla taataan 

onnistunut käyttöönotto ja varmistetaan, että 
käyttöönotolle asetetut tavoitteet saavutetaan. 
Asiakas valintaa tehdään yhteistyössä Evondosin 
ja kotihoidon henkilöstön kanssa parhaan 
lopputuloksen takaamiseksi. 

Hoitohenkilökunta tuntee asiakkaansa parhaiten, 
ja tästä syystä henkilökunnan aktiivinen 
osallistumisen asiakkaiden valintaan on tärkeää 
parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.  

Jokainen kotihoidon asiakas on yksilö, jonka 
palvelutarve on arvioitava henkilökohtaisesti. 
Evondosin asiakasvalinta onkin hyvä ottaa osaksi 
palvelutarpeen arviointia heti kotihoidon 
asiakkuuden alkumetreiltä asti. Me Evondosilla 
olemme tukenanne ja tarjoamme apua ja 

työkaluja asiakasvalintaan. Samalla 
perehdytämme hoitohenkilökuntaa itsenäiseen 

asiakasvalintaan, jolloin siitä saadaan toimiva 
osa arkirutiinia.  
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Asiakasvalinta käyttöönoton 
alkuvaiheessa 

Asiakasprojektipäälliköt tukenanne 

Kun Evondos-palvelu otetaan käyttöön, voi alkuun olla haasteita löytää 
sopivia asiakkaita, kun käyttökokemusta ei juurikaan ole. Asiakasvalinnan 
rutiinia opetellessa voi olla hyvä tukeutua Evondosin asiantuntijoiden 
vinkkeihin. Asiakasvalintaa tehdäänkin käyttöönoton alkuvaiheessa yhdessä, 
eikä hoito henkilö kunta jää asiakasvalinnan kanssa yksin. Asiakas projekti-
päällikkömme opastavat teidät käytön parhaisiin käytäntöihin, ja käyttö-
kokemuksen lisääntyessä asiakkaiden valinnasta tuleekin rutiinia.  

Asetetut tavoitteet asiakasvalinnassa 

Käyttöönoton alkuvaiheessa asiakasvalinnan 
yhdeksi kompastuskiveksi saattaa muodostua 
valinnanvaikeus: kotihoidon asiakkaita on suuri 
määrä, ja tulisi päättää, keille  Evondos-palvelu 
otetaan käyttöön. Selkeät, mitattavat ja 
realistiset tavoitteet tukevat asiakasvalintaa 
ja auttavat toivottujen lopputulosten 
saavuttamisessa. 

Mittarit apunasi 

Tavoitteita mietittäessä on hyvä pitää mielessä myös mittarit, joilla 
tavoitteiden toteutumista seurataan. Mittarit voivat olla laadullisia, 
määrällisiä, välillisiä ja välittömiä - tärkeintä on, että ne mittaavat oikeita 
asioita ja tukevat asetettuja tavoitteita. Mikäli tavoitteena on esimerkiksi 
vähentää käyntien määrää, kannattaa mitata käyntimäärien lisäksi myös 
käyntien pituutta, jotta saadaan parempi kuva palvelun vaikuttavuudesta   

– tässä tapauksessa asiakastyöhön vapautuneesta ajasta. 

Kun hoito-organisaatiossa aloitetaan Evondos-palvelun käyttöönotto, 
kotihoidon nykyisistä asiakkaista valitaan ne asiakkaat, joille palvelu 
otetaan käyttöön. Tämä saattaa tuntua alkuun haastavalta, kun 
asiakasvalinnan rutiinia ei ole syntynyt. Asiakas valintaa helpottavia 
toimintatapoja on kuitenkin useita, ja esittelemme nyt asiakkaidemme 
ja asiakasprojektipäälliköidemme parhaita käytäntöjä käyttöönoton 
alkuvaiheessa. 
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Soite vähensi käynti määriään  
alle puoleen Evondos-palvelun avulla 

Kuukausittaiset 
käyntimäärät 

vähenivät yli 
kolmellakymmenellä 
asiakasta kohden. 

Kuukausittaisten  
käyntien määrä 

Tilanne ennen Tarve ja tavoite Ennen Nyt

Asiakas 1 Lääketarkistuskäynnit 2 x vrk Lääkesäiliön täyttöön liittyvät käynnit 60 30

Asiakas 2 Lääketarkistuskäynnit 3 x vrk Lääkesäiliön täyttöön liittyvät käynnit 90 30

Asiakas 3 Ei vielä annosjakelua. 
Lääkkeiden kupitus 1 x vrk. Lääkesäiliön täyttöön liittyvät käynnit 30 6

Asiakas 4
Asiakas mukana lääkeannosteluautomaatin  
kokeilussa omaisten toiveesta.  
Ei aikaisempaa asiakkuutta kotihoidossa. 

Lääkesäiliön täyttöön liittyvät käynnit 0 1

Asiakas 5 Aiempaa lääkkeiden väärinkäyttöä.  
Ei muistiongelmia. Käynnit 3 x vrk. 

Tavoite: Käyntimäärän vähentäminen 
 -  1 x vrk 90  2 

Asiakas 6 Lääkkeidenjako 3 x vrk.  Lääkesäiliön täyttöön liittyvät käynnit 60 2 

Asiakas 7 Käynnit 4 x vrk.  
Masennusta. Ei muistiongelmia, virkeä. 

Parantaa vuorokausittaisen käynnin  
laatua. Lisäksi lääkesäiliön täyttö. 120 91

Asiakas 8
2 x vko käynti, kotisairaanhoitaja 1 x vko.  
Skitsofreniasta johtuvia harhoja.  
Lääkkeenoton unohtumisia. 

Käyntimäärän lisääntymisen ehkäisy. 12 12

Asiakas 9 Lääkkeenjako 1 x vrk. Asiakas itsenäinen ja 
asuu koti hoidon läheisyydessä. 

Lääkejakelu automaatista.  
Säiliön täyttö 1 krt / 2 vko. 28 4

Asiakas 10 Lääkkeenjako 1 x vrk. Asiakas itsenäinen ja 
asuu koti hoidon läheisyydessä. 

Lääkejakelu automaatista.  
Säiliön täyttö 1 krt / 2 vko. 28 4

Kuukausittaiset käynnit 518 182

Muutos  -336 käyntiä/kk

sairaanhoitajan 
käynti, soitto

sairaanhoitajan 
käynti

Asiakkaamme Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveys kunta-
yhtymä Soite asetti Evondos-pilottinsa tavoitteeksi lääke-
hoitoon liittyvien käyntien vähentämisen. Ennen palvelun 
käyttöönottoa kotihoidolla oli 518 käyntiä kuukaudessa 
kymmenen asiakkaan otoksessa. 

Pilottijakson aikana Soitella oli käytössään kymmenen 
lääkeannostelurobottia.  

Käyntien määrä väheni pilotin aikana 336 käynnillä 182 käyntiin 
kuukaudessa. Tämä tarkoittaa 34 käynnin kuukausittaista 
vähennystä jokaista lääkeannostelurobottia käyttävää 
kotihoidon asiakasta kohden.

Asiakastarina
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Karviaisen perusturvakuntayhtymässä 
vähennettiin matka-aikoja ja -kustannuksia 

Arvio säästetyistä kilometreistä 

-1 656,6 km
Käyntimäärien muutos

 -156 käyntiä
Käyntien kokonaiskeston muutos 

-2 580 min

Karviaisen perusturvakuntayhtymä aloitti 
Evondos-palvelun käytön tavoitteenaan 
vähentää kotihoidon käyntejä sekä vaikuttaa 
käyntien pitkiin matka-aikoihin ja -kustannuksiin.

Perusturvakuntayhtymä aloitti Evondos-
palvelun pilotoinnin kymmenellä 
lääkeannostelurobotilla. Ennen pilottia 
kymmenen kotihoidon asiakkaan käynteihin 

kului yhteensä yli 98 tuntia, ja etäisyydet 
asiakkaiden ja kotihoidon yksiköiden välillä 
olivat yhteensä 73 kilometriä.

Evondos-palvelun myötä käyntimääriä saatiin 
vähennettyä aiemmasta 324 käynnistä 168 
käyntiin. Käyntien kokonaiskesto väheni 
pilottijakson aikana yhteensä 43 tuntia ja 
säästettyjä kilometrejä kertyi 1615.

Asiakastarina

Käynteihin kulunut aikaKäyntimäärä

Ennen
5 900  
min

Ennen
324
käyntiä

Jälkeen
3 320  
min

Jälkeen
168
käyntiä
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Käytännön vinkkejä varhaiseen 
asiakasvalintaan 

Potentiaalisten asiakkaiden listaaminen 

Asiakasvalinnassa saattaa usein törmätä 
valinnanvaikeuteen – kuka sopii Evondos-palvelun 
käyttäjäksi? Asiakasprojektipäälliköidemme 
suosittelema keino on listata kotihoidon nykyisiä 
asiakkaita ja miettiä heidän hoidollisia tarpeitaan 
ja tavoitteita: 

• Kuinka monta käyntiä kyseisellä asiakkaalla on 
kuukausittain? 

• Miten suuri osa käynneistä liittyy 
lääkkeidenjakoon? 

• Onko asiakkaalla muita hoidollisia tarpeita? 
• Voitaisiinko näitä tarpeita täyttää 

lääkeannostelurobotilla?
• Onko asiakas lääkehoitomyönteinen? 

Erilaisten asiakasprofiilien kokeilu 

Yhdeksi kompastuskiveksi asiakasvalinnassa voi 
muodostua se, että palvelun käyttäjiksi valikoituu 

vain samanlaisen hoitoprofiilin omaavia käyttäjiä. 
Tällöin hoito-organisaatiossa ei saada tarpeeksi 
laajamittaista kokemusta palvelun soveltu vuu-
desta. Asiakasprojektipäällikkömme rohkaise-
vatkin kokeilemaan palvelua erilaisilla käyttäjillä. 
Tämän oppaan sivuilta 12–13 löydät esimerkkejä 
asiakasprofiileista, joille palvelu sopii 
kokemuksemme mukaan erinomaisesti. 

Harjoittelujaksolla rohkeasti eteenpäin 

Useiden hoito-organisaatioiden toimivaksi 
toteama tapa on järjestää asiakaskohtainen 
harjoittelujakso, jolla käydään läpi robotin käyttöä 
askel askeleelta. Robotti viedään asiakkaan kotiin, 
ja hoitohenkilökunta toimii asiakkaan tukena 
intensiivisesti koko harjoittelujakson ajan – näin 
varmistetaan, että asiakas tottuu ja oppii 
käyttämään robottia. Mikäli robotti ei sovi 
asiakkaalle, voidaan se viedä toiselle asiakkaalle. 

Millaisia tavoitteita kannattaa asettaa käyttöön oton alkuvaiheessa? 

• Ajalliset säästöt. Kun lääkkeiden antaminen ja 
lääkkeenoton kontrolli annetaan robotin 
tehtäväksi, lääkehoitoon liittyviä käyntejä 
voidaan vähentää , jolloin syntyy ajallista 
säästöä. Lääkkeenjakokäynteihin kuluneen 
ajan voi käyttää muuhun hoitotyöhön, eikä 
kotihoidon aikaa kulu esimerkiksi pitkiin 
välimatkoihin. 

• Joustavuus käyntiajoissa: Kun lääke-
annostelurobotti antaa lääkkeet aamulla ja 
illalla, hoitajien aikaa vapautuu ruuhka-

huipuista. Työt voidaan suunnitella joustavasti 
ja  esimerkiksi kotihoidon käyntejä siirtää pois 
aamun kiireisimmiltä tunneilta. 

• Matka-aika ja -kustannukset. Kun 
lääkehoitoon liittyviä käyntejä voidaan 
vähentää, vältytään turhilta 
matkustuskuluilta. Lisäksi kotihoidon 
käyntejä voidaan siirtää pois ruuhka-ajoilta, 
jolloin voidaan säästää aikaa myös 
liikenteessä.
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Asiakasvalinta laajassa käyttöönotossa 

Kun Evondos-palvelu otetaan käyttöön suuremmassa mittakaavassa, 
puhutaan laajasta käyttöönotosta. Asiakasvalinnan kannalta tämä 
tarkoittaa, että palvelua tarjotaan sekä kotihoidon nykyisille asiakkaille 
että kotihoidon palveluiden piiriin hakeutuville uusille asiakkaille. 
Jaamme tässä vinkkimme siihen, miten tehdä asiakas valinnasta 
helpompaa laajassa käyttöönotossa. 

E300

Laadukasta hoitoa 

Erityisesti suurissa kunnissa, joissa kotihoidon asiakas määrät 
ovat suuria, on haasteena yhdistää koti hoito-organisaation 
rajalliset resurssit kasvaviin asiakasmääriin. Tässä Evondos-

palvelu onkin suureksi avuksi, sillä palvelua käyttämällä 
kotihoidon resursseja voidaan vapauttaa aikaa vievistä 

rutiinikäynneistä laadukkaampiin hoitokäynteihin.  

Apuna ruuhkahuippujen purkamisessa 

Työvuoron henkilöstö mitoitetaan usein aamun tai illan 
ruuhkahuipun työmäärän mukaan, jolloin ruuhkan 
helpottumisen myötä myös mitoitusta voidaan tarkastella 
uudelleen. Kun osa asiak kaiden lääkehoidosta annetaan 
robotin tehtäväksi, käyntejä voidaan siirtää ruuhka hetkistä 
rauhallisempiin ajankohtiin, ja työkuormaa voidaan jakaa 
päivälle tasaisemmin. 

Hoitohenkilökunnan hyvinvoinnin tukena 

Evondos-palvelun vaikutukset näkyvät myös kotihoidon 
henkilöstön työhyvinvoinnissa. Lääkehoito on usein 
aikakriittistä, mikä luo painetta hoito yksikön työsuunnittelulle 
ja hoitohenkilökunnan aikatauluille. Aika kriittisyyden 
aiheuttamaa työpainetta voidaan vähentää lääkeannostelu-
robotin avulla. Hoitohenkilöstön työhyvinvointi paranee, kun 
työt voidaan suunnitella joustavasti ja kiireen tuntu vähenee.  
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Asiakkaamme Tampereen kaupunki otti Evondos-
palvelun laajasti käyttöön. Tavoitteiksi asetettiin 
käyntimäärien vähentämisen lisäksi laadullisia 
tavoitteita, kuten kiireen purku aamu- ja ilta-
käynneistä. Käyntejä järjesteltiin uudelleen, jolloin 
aamujen ja iltojen ruuhkahuippuja voitiin siirtää 
myöhempiin ajankohtiin.  

Tampereella mitattiin Evondos-palvelun 
vaikuttavuutta myös järjestämällä palvelun 

käyttäjille asiakastyytyväisyyskysely keväällä 
2020. Tampereen kaupungin koillisen palvelu-
alueen tekemässä kyselyssä selvisi, että 80 % 
kyselyyn vastanneista Evondosin käyttäjistä antoi 
palvelulle arvosanan 4 tai 5, eli oli palveluun joko 
erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä. Lisäksi 73 % 
vastaajista suosittelisi palvelua todennäköisesti 
tai erittäin todennäköisesti.  

Evondos-palvelu apuna  
ruuhka huippujen purkamisessa 

Tampereella  
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Aamuvuoron resurssisuunni�elun rajoite. Välitön asiakastyöaika 39 %

Välitön asiakastyöaika 44 %, -190 €/päivä

Välitön asiakastyöaika 51 %, -380 €/päivä

Välitön asiakastyöaika 59 %, -570 €/päivä

Samanaikaisten 
käyntien määrä, 
käynteihin 
tarvi�avat 
hoitajat

Kellonaika, aamuvuoro

Asiakasvalinnan kokemuksia laajassa käyttöönotossa 
Asiakastarina
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Siun Soteen kuuluvalla Kontiolahdella  
aktiivinen asiakasvalinta  
osana palveluohjausta 
Kontiolahti on käyttänyt Evondosin lääke-
annostelu  robotteja vuodesta 2017. Kontiolahden 
säännöllisen kotihoidon piiriin kuuluu noin 120 
asiakasta, joista 50 käyttää Evondosin 
lääkeannostelurobottia. Palvelua käyttää siis 
lähes puolet kotihoidon asiakkaista. 

Kontiolahdella valinta Evondos-palvelun 
käytöstä tapahtuu jo asiakkuuden varhaisessa 
vaiheessa asiakkaan hakeutuessa palvelu-
ohjaukseen. Mikäli asiakas ohjataan Kontiolahden 
kotihoidon asiakkaaksi, otetaan automaattisesti 
kokeiluun Evondosin lääkeannostelurobotti. 

’’Kaikki asiakkaat, joilla on käytössään lääkehoito, 
kuulevat jo heti ensitapaamisella Evondosin 
laitteesta. Kun asiakas on jo tietoinen ratkaisusta, 
niin kotihoidon on helpompi lähteä viemään 
prosessia eteenpäin ja ottaa lääkeannostelu-
robotti käyttöön’’, kertoo Kontiolahden palvelu-
ohjaaja Sanna Hartikainen. 

’’Meillä kotihoito aloitetaan kuukauden arviointi-
jaksolla, ja jo siinä vaiheessa aloitetaan reippaasti 
miettimään ja kokeilemaan, josko lääkeautomaatti 
sopisi mukaan kuvioon. Kaikilla ainakin kokeillaan 
Evondosin robottia  – se on lähtökohta’’, Sanna 
kertoo. 

Kontiolahdessa käyntimäärien lisäksi on 
panostettu laadullisten tavoitteiden asettamiseen, 
sillä kunnassa mitataan sekä palvelun vaikutusta 
ruuhkahuippuihin että hoitajien jaksamiseen ja 
työhyvinvointiin. 

Kotihoidon työntekijöille tehdyn kyselyn 
tulokset puhuvat sen puolesta, että Evondosin 
robotti on kaivattu apuväline kiireen 
helpottamiseksi. 

’’Kyselyn avoimen palautteen perusteella 
työntekijät kokivat, että palvelu helpotti aamu- ja 
iltaruuhkia. Monet jopa kokivat, että kiire on 
Evondosin myötä vähentynyt, mikä oli hienoa 
huomata’’, Sanna kertoo. 

Asiakasvalinnan kokemuksia laajassa käyttöönotossa 
Asiakastarina

Monet kokivat 
kiireen 

vähentyneen. 
Kontiolahden palvelu ohjaaja  

Sanna Hartikainen
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Yhteistyö palveluohjauksen ja  
kotihoidon välillä 

Toimiva yhteistyö palveluohjauksen ja kotihoidon 
välillä on erityisen tärkeää, kun kotihoidon 
asiakkaiden ja lääkeannostelurobottien määrä on 
suuri. Tällöin jo palveluohjauksessa tarjotaan 
aktiivisesti Evondosin palvelua, ja se otetaan 
osaksi hoitosuunnitelmaa.  

Aktiivista asiakasvalintaa 

Useissa kunnissa on käytössä asiakasvalinnan 
malli, jossa jokaisen kotihoidon palveluiden piiriin 
hakeutuvan soveltuus Evondos-palvelun 
käyttäjäksi arvioidaan. Jokaiselle potentiaaliselle 
käyttäjälle tarjotaan robottia laajamittaisten 
kotihoidon käyntien sijaan. 

Vinkkejä asiakasvalintaan  
laajassa käyttöönotossa 

• Käyntien pituudet. Kun lääkkeiden jakoon 
liittyviä rutiinikäyntejä voidaan vähentää, 
voidaan käynneillä keskittyä kotihoidon 
asiakkaan hyvinvoinnin edistämiseen. Kun 
lääkkeitä ei tarvitse jakaa manuaalisesti, 
vapautuu aikaa keskustelulle ja muille 
hoitotoimenpiteille. 

• Ruuhkahuippujen purkaminen. Evondos-
palvelun avulla kotihoidon käyntejä voidaan 
siirtää ruuhkaisista aamuista ja illoista 
rauhallisempiin ajankohtiin. 

Laadulliset mittarit osana käyttöönottoa 

Laajemmissa käyttöönotoissa on yleensä 
määrällisten tavoitteiden lisäksi laadullisia 
tavoitteita esimerkiksi asiakastyytyväisyyden ja 
hoitohenkilökunnan työhyvinvoinnin osalta. 
Laadullisten tavoitteiden mittaaminen ei 
välttämättä onnistu käyttämällä määrällisiä 
mittareita, joten on tärkeää muistaa kerätä myös 
laadullisia huomioita, joita voidaan mitata. Tämä 
onnistuu esimerkiksi pitämällä hoitopäiväkirjaa 
tai toteuttamalla asiakastyytyväisyys- ja 
työhyvinvointikyselyjä.  

Millaisia tavoitteita kannattaa asettaa laajassa käyttöönotossa? 

• Hoitohenkilöstön jaksaminen. Palvelun avulla 
työkuormaa voidaan jakaa päivälle 
tasaisemmin. Tällöin kiireen tuntu vähenee ja 
töiden organisointi on helpompaa. Evondos-
palvelulla on todis tetusti vaikutusta 
hoitohenkilöstön työhyvinvointiin. 

• Asiakaskokemus. Yhtenä tavoitteena 
laajassa käyttöönotossa voidaan pitää myös 
koti hoidon asiakkaiden tyytyväisyyttä 
palveluun. Useat asiak kaamme järjestävätkin 
asiakas tyytyväisyyskyselyitä ja keräävät 
aktiivisesti palautetta kotihoidon asiakkailta, 
joilla palvelu on käytössä.
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Asiakasprofiileja

Aikakriittistä lääkehoitoa 
tarvitsevat 
Tom* sairastaa Parkinsonin tautia ja on lähes sokea. Kotihoito kävi 
aiemmin monta  kertaa päivässä antamassa lääkkeet, sillä 
Parkinsonin taudin lääkkeiden oikea-aikaisuus on erityisen tärkeää. 
Tom sai käyttöönsä Evondos-palvelun, jonka ansiosta hänen luonaan 
tarvitsee käydä  enää kahdesti päivässä. Käynneillä Tom saa apua 
myös henkilökohtaisen hygieniansa hoitoon, kun aikaa vapautui 
lääkkeiden antamisesta. 

Tom saa lääkeannoksensa juuri oikeaan aikaan, jolloin hänen 
lääkehoitonsa on tehokkaampaa. Hän kärsii Parkinsonin 
taudista johtuvasta vapinasta, mutta 
lääkeannostelurobotti annostelee lääkkeet 
esiavatussa pussissa, josta Tomin on 
helppo kaataa ne robotin vieressä 
olevaan kulhoon, eivätkä ne putoa 
lattialle. 

Muistiongelmista kärsivät asiakkaat 
Edna* asuu yksin ja kärsii dementian aiheuttamista muistihäiriöistä. 
Kotihoito kävi aiemmin päivittäin tarkistamassa, että hän oli 
muistanut ottaa lääkkeensä. Ednaa hämmensi, kun hänen luonaan 
kävi useita eri hoitajia, ja toisinaan hän epäröi päästää heitä kotiinsa. 
Ednasta tuli kiukkuinen, ja usein kotihoidon vierailun jälkeen hän 
soitti tyttärelleen valittaakseen tilanteesta. 

Kotihoito keskusteli asiasta Ednan tyttären kanssa, ja Ednalle 
päädyttiin kokeilemaan Evondos-palvelua. 

Edna voi käyttää robottia omatoimisesti, koska se kertoo ääneen, 
kuinka lääkkeet otetaan. Kotihoito käy Ednan luona enää kerran 
viikossa arvioimassa hänen vointinsa ja juttelemassa. Nyt kun 
käynnit ovat harventuneet, hänen luonaan voi käydä aina sama 
kotihoidon työntekijä, jonka Edna tuntee. Näin hoitaja voi myös 
arvioida Ednan hyvinvointia ja kuntoa pidemmällä aikavälillä. Edna ei 
enää soittele tyttärelleen ahdistuneita puheluita aamuisin, joten 
sekä äiti että tytär ovat tyytyväisiä uuteen järjestelyyn. 
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Mielenterveysongelmista  
kärsivät nuoret 
Hans* 28 on mielenterveysongelmista kärsivä nuori mies. 
Kotihoito kävi aiemmin antamassa hänen tarvitsemansa 
lääkkeet, mutta lääkkeiden antaminen Hansille sopivaan 
aikaan oli haastavaa. Hoitajat eivät päässeet tarpeeksi 
aikaisin aamulla 
eivätkä päivällä aina sovittuun aikaan hänen luokseen, jotta 
työssäkäynti olisi ollut mahdollista. Lopulta Hansin täytyi 
lopettaa työnsä.

Evondos-palvelun avulla Hans saa lääkkeensä oikeaan 
aikaan ja voi huomattavasti paremmin. Hän on pystynyt 
myös palaamaan töihin. Kotihoito kysyy päivittäin Hansin 
vointia palvelun viestitoiminnon kautta, ja Hans vastaa 
valitsemalla näytöltä  mielialaansa vastaavan symbolin.  
Jos Hans ilmoittaa voivansa huonosti, kotihoito ottaa 
häneen heti yhteyttä. 

Omaishoidon asiakkaat 
Anna* on 84-vuotias kuulovammainen nainen. Anna 
on onnekas, sillä hänen poikansa asuu naapurissa ja 
voi toimia omaishoitajana. 

Kunta tarjoaa perheelle Evondos-palvelua, jotta 
pojan on helpompi pitää äidistään huolta. Palvelun 
avulla pojan on helpompi aikatauluttaa työ- ja 
vapaa-aikaansa, sillä Anna pystyy ottamaan 
lääkkeensä itsenäisesti oikeaan aikaan. Anna on 
tyytyväinen, kun hänen ei tarvitse häiritä poikaansa 
joka asiassa, sillä vaikka poika auttaa mielellään, 
Anna tuntee itsensä usein aiheuttavansa vaivaa. 
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E300

Päihderiippuvuudesta kärsivät 
asiakkaat
Peter* on 42-vuotias mies, jolla on säännöllinen 
lääkitys. Kotihoito kävi aiemmin antamassa 
lääkkeet kerran päivässä, sillä Peterin 
päihderiippuvuuden vuoksi itsenäinen lääkehoito 
ei ollut mahdollista yliannostusriskin vuoksi. 
Peterin työssäkäynti vaikeutui, kun hän ei voinut 
ottaa lääkkeitä itsenäisesti, vaan hänen tuli 
odottaa hoitajaa antamaan oikea lääkeannos. 

Evondos-palvelun ansiosta Peter saa lääkkeet 
ajallaan ilman yliannostuksen vaaraa. Kotihoidon ei 
enää tarvitse käydä Peterin luona rutiininomaisilla 
lääkkeenantoäynneillä. Peter on kuntoutunut ja 
päässyt takaisin työelämään. 

Vain lääkkeenantokäyntejä  
tarvitsevat asiakkaat
Kotihoito kävi aiemmin Andersin* luona päivittäin 
antamassa lääkkeet. Evondos-palvelun ansiosta 
hoitajat käyvät Andersin luona enää vain kerran 
viikossa. 

Anders kertoi, että aiemmin hoitajat olivat aina 
todella kiireisiä lääkkeiden antamisen kanssa, mutta 
nykyään hoitaja ehtii käynnillään tarkistaa Andersin 
voinnin, täyttää lääkeannostelurobotin ja jopa istahtaa 
alas juttelemaan. Andersilla on levollinen olo 
lääkityksestään, ja hän arvostaa käyntejä ja 
juttutuokioita hoitajan kanssa. Aiemmin hoitajat 
antoivat Andersille iltalääkkeet liian aikaisin, koska 
heidän työvuoronsa päättyi ennen lääkkeenottoaikaa. 
Evondos-palvelun käyttöön oton jälkeen Anders on 
saanut lääkkeensä aina oikeaan aikaan. 
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Evondos-palvelu 
ennaltaehkäisevässä hoidossa
Jenna* on 59-vuotias nainen, jonka kunto oli 
heikentynyt, ja hänestä oli tullut työkyvytön. Jenna 
oli myös päätynyt kotihoidon asiakkaaksi, ja hoitaja 
kävi useasti päivässä antamassa lääkkeet. Mikäli 
lääkkeenantaminen myöhästyi, Jenna tuli 
huonovointiseksi, ja hoitajan käyntiajat pidentyivät 
hänen huonon vointinsa vuoksi. 

Evondos-palvelun ansiosta Jenna saa lääkkeet 
täsmällisesti oikeaan aikaan ja on kuntoutunut. 
Jenna pystyy nyt hoitamaan omat arkiaskareensa 
itsenäisesti, eikä enää kuulu kotihoidon palveluiden 
piiriin.  

*Asiakasprofiileissa kuvatut nimet, elämäntilanteet 
ja terveystiedot eivät ole yksittäisten ihmisten 
tietoja, vaan kuvauksia mahdollisista 
tapahtumakuluista. 
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