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KINESTETIIKAN LAATUYKSIKÖN KRITEERIT JA AUDITOINTIPROSESSI 

 

 

 

 

 

• Ennen auditointiprosessia Virpi Hantikainen käy yhdistyksen hallituksen jäsenten kanssa läpi itsearvioinnin, 
jonka pohjalta määritellään, onko yksikkö valmis prosessiin. 

• Itsearvioinnissa tulee kuvata selkeästi, miten mikäkin kriteeri toteutuu yksikössä. 

• Jos jokin kriteeri ei täytä vaatimuksia, tulee antaa esitys, miten ja millä aikataululla asia korjataan. 
 

 

• Auditoija seuraa yksikön työskentelyä yhden päivän aikana tarpeelliseksi arvioimansa ajan ja keskustelee 
työntekijöiden, esimiesten, potilaiden tai asiakkaiden sekä mahdollisesti omaisten kanssa saadakseen kuvan 
kriteerien täyttymisestä.  

• Auditoija kirjaa näkemyksensä arviointikaavakkeeseen ja perustelut kriteerien täyttymisestä. 

• Jos jossain osa-alueessa on kehitettävää, auditoija kirjaa siitä selkeän maininnan, jotta yksikkö voi huomioida 
sen kehittäessään toimintojansa. 

• Yhdistyksen hallituksen jäsenet tutustuvat auditoijan raporttiin. 

• 1. auditoinnin raportti lähetetään yksikön yhteyshenkilölle ja sovitaan, milloin toinen auditointi on 
mahdollista toteuttaa. 

• 2. auditoinnin raportti välitetään yhdistyksen hallituksen jäsenille tutustuttavaksi, ja auditoija antaa oman 
näkemyksensä sertifikaatin myöntämisestä. 

• Jos 2. auditoinnissa todetaan jossain osa-alueessa olevan edelleen kehitettävää, auditoija kirjaa siitä selkeät 
perustetut auditointipöytäkirjaan. 

• Yhdistyksen puheenjohtaja ilmoittaa yksikön yhteyshenkilölle myönnetäänkö yksikölle sertifikaatti näiden 
kahden auditoinnin perusteella. 

 

 
  

Suosittelija laatuyksikön auditointiprosessiin: 
(kinestetiikkakouluttaja tai -tutor) 

      

Yksikkö/osasto:       

Henkilökunnan määrä:       

Kinestetiikan peruskurssin käyneet:       

Kinestetiikan syventävän kurssin käyneet:       

Kinestetiikan tutoreita / kouluttajia:       

Itsearvioinnin päivämäärä:       

Hyväksytty arviointiprosessiin, päivämäärä:       

Auditointi Päivämäärä Huomiot: Auditoija: 

1. auditointi                   

2. auditointi                   

Laatuyksiköksi hyväksyminen Auditoijan allekirjoitus ja 
nimen selvennys 

Perustelut 
 

Kehitys-
kohteet 

Suosittelen      
En suosittele   

 
 
 
      

X täyttää kinestetiikan 
laatuyksikön 
vaatimukset. 

      

Hyväksytty kinestetiikan laatuyksiköksi.  
 
 
      
Päivämäärä 

 
 
 
Suomen Kinestetiikkayhdistys ry, puheenjohtaja  
Virpi Hantikainen 



  ARVIOINTIPÖYTÄKIRJA 

2/6 

1. Työilmapiiri 

a) Yksikön ilmapiiri ja työskentelytapa ovat rauhallisia. Tämä mahdollistaa potilaan/asiakkaan osallistumisen 
omaan päivittäiseen toimintaansa. 

 
b) Moniammatillinen yhteistyö näkyy selkeästi ja eri ammattiryhmien välinen työskentely on avointa. Hoitajat ja 

muut ammattiryhmät työskentelevät yhdessä potilaiden/asiakkaiden kanssa. 

 
c) Yksikössä puhalletaan yhteen hiileen potilas-/asiakaslähtöisyyden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi 

kinestetiikan periaatteiden mukaisesti. Ideoiminen ja oppiminen tapahtuvat yhdessä, mikä mahdollistaa 
potilaan/asiakkaan osallistamisen avustustilanteissa. Henkilöstön työskentelyssä innostuneisuus, motivaatio 
ja halu kehittää itseään näkyy kinestetiikan jatkokoulutuksiin hakeutumisena ja edistää toimintamallin 
käytäntöön viemistä. 

  

Itsearviointi       Kunnossa        
Kehitettävää   

Toimenpiteet       

1. auditointi       Kunnossa        
Kehitettävää   

2. auditointi       Kunnossa        
Kehitettävää   

Itsearviointi       Kunnossa        
Kehitettävää   

Toimenpiteet       

1. auditointi       Kunnossa        
Kehitettävää   

2. auditointi       Kunnossa        
Kehitettävää   

Itsearviointi       Kunnossa        
Kehitettävää   

Toimenpiteet       

1. auditointi       Kunnossa        
Kehitettävää   

2. auditointi       Kunnossa        
Kehitettävää   
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2. Henkilöstön toiminta 

a) Hoito- ja avustustilanteissa ei keskitytä siihen, mikä ei potilaalla/asiakkaalla enää toimi, vaan siihen, mikä 
vielä toimii ja tuetaan avustettavaa tästä lähtökohdasta lähtien. Ei määritellä potilaita/asiakkaita vaikeiksi, 
jäykiksi tai hankaliksi, vaan mietitään miksi tilanteet voivat olla hankalia, esimerkiksi liittyen vuorovaikutuksen 
tapaan. Potilas-/asiakaslähtöisyys näkyy selkeästi. Esimerkiksi hoitaja ei määrää, kuinka kauan potilas/asiakas 
joutuu istumaan, milloin hän nousee ylös vuoteesta jne. Yksikössä ei toteuteta rutiininomaisia mobilisointeja 
tai asentohoitoja, vaan huomioidaan yksilöllisyys ja hetkessä eläminen. Työyhteisössä näkyy selkeästi 
liikkumisen merkitys ja sen toteuttaminen potilaille/asiakkaille. Työskentelyssä kiinnitetään huomiota 
yhtenäisiin toimintatapoihin. 

 
b) Hoitajat kokevat fyysisen kuormittavuuden vähentyneen kinestetiikan toimintamallin kautta. Passiivisesta 

siirtämisestä on siirrytty selkeästi potilaan/asiakkaan liikkumista ja toimintoja tukevaan avustamiseen. Mikäli 
avustustilanteessa nostetaan, se tehdään apuvälineitä käyttäen. Apuvälineiden käytössä huomioidaan 
potilaan/asiakkaan omien voimavarojen hyödyntäminen mahdollisimman hyvin. 

 
c) Asiakaslähtöinen työote näkyy kirjaamisessa. 

 
  

Itsearviointi       Kunnossa        
Kehitettävää   

Toimenpiteet       

1. auditointi       Kunnossa        
Kehitettävää   

2. auditointi       Kunnossa        
Kehitettävää   

Itsearviointi       Kunnossa        
Kehitettävää   

Toimenpiteet       

1. auditointi       Kunnossa        
Kehitettävää   

2. auditointi       Kunnossa        
Kehitettävää   

Itsearviointi       Kunnossa        
Kehitettävää   

Toimenpiteet       

1. auditointi 
 
 

      Kunnossa        
Kehitettävää   

2. auditointi       Kunnossa        
Kehitettävää   
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3. Potilaat, asiakkaat, asukkaat ja omaiset 

a) Potilaiden/asiakkaiden aktiivisuus on nähtävissä päivän aktiviteeteissa. Heitä kannustetaan ja motivoidaan 
toimintoihin yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Viriketoiminnan ohella potilaat/asiakkaat eivät istu useita 
tunteja tuolissa tai lepää vuoteessa samassa asennossa. Istuessa ja levossa ollessaan potilaat/asiakkaat ovat 
asennoissa, jotka noudattavat ihmisen luontaisia liikemalleja, mahdollistavat heidän omatoimisen asentojen 
vaihdon ja tukevat kehonhahmottamista. Oleskelutilassa on mahdollisuus tehdä käsillä askareita, liikuttaa 
jalkoja, nousta seisomaan, kävellä yms. 

 
b) Omaiset nähdään aktiivisina toimijoina. Omaiset saavat tietoa kinestetiikasta ja heitä kannustetaan 

osallistumaan potilaan/asiakkaan avustamiseen halunsa mukaan. 

 

  

Itsearviointi       Kunnossa        
Kehitettävää   

Toimenpiteet       

1. auditointi       Kunnossa        
Kehitettävää   

2. auditointi       Kunnossa        
Kehitettävää   

Itsearviointi       Kunnossa        
Kehitettävää   

Toimenpiteet       

1. auditointi       Kunnossa        
Kehitettävää   

2. auditointi       Kunnossa        
Kehitettävää   
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4. Organisaatio 

a) Lähiesimies ja johto on sitoutunut henkilöstön kouluttamiseen sekä tietotaidon säännölliseen ylläpitämiseen. 
Esimiehet osoittavat kiinnostusta koulutus- ja kehitysprosessiin olemalla läsnä hoitotyön arjessa ja 
osallistumalla kinestetiikan koulutuksiin. Hoito- ja kuntoutushenkilöstö ovat suorittaneet vähintään 
kinestetiikan peruskurssin. Koko työyhteisö on sitoutunut kinestetiikan toimintamallin käyttämiseen hoito- ja 
avustustyössä. Työyhteisössä on laadittu toteutussuunnitelma, joka kuvaa kinestetiikan tavoitteita, 
vaadittavaa osaamista, vastuita ja toteutusta. 

 
b) Yksikössä on nimetty vastuuhenkilö (tutor), jolla on mahdollisuus toteuttaa tutortoimintaa. Työntekijöille 

järjestetään tarpeeksi aikaa oppia käyttämän uutta toimintamallia käytännössä. Työyhteisössä pidetään 
säännöllisesti tutorin ohjaamia kinestetiikan työpajoja. Kinestetiikan toimintamallin toteuttamisesta 
potilaan/asiakkaan kohdalla keskustellaan säännöllisesti. 

 
c) Kinestetiikka on kiinteänä osana kehityskeskustelua. Esimiehet vastaavat muutosvastarinnan ehkäisemisestä 

ja lieventämisestä. Uusien työntekijöiden perehdyttämisestä on tehty suunnitelma, jota toteutetaan 
systemaattisesti. 

  

Itsearviointi       Kunnossa        
Kehitettävää   

Toimenpiteet       

1. auditointi       Kunnossa        
Kehitettävää   

2. auditointi       Kunnossa        
Kehitettävää   

Itsearviointi       Kunnossa        
Kehitettävää   

Toimenpiteet       

1. auditointi       Kunnossa        
Kehitettävää   

2. auditointi       Kunnossa        
Kehitettävää   

Itsearviointi       Kunnossa        
Kehitettävää   

Toimenpiteet       

1. auditointi       Kunnossa        
Kehitettävää   

2. auditointi       Kunnossa        
Kehitettävää   
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d) Kinestetiikan toimintamallin jalkautumisen kehittymistä ja sen hyötyjä arvioidaan systemaattisesti 1–2 kertaa 
vuodessa. Arviointiin osallistuvat organisaatio, työyhteisön työntekijät sekä potilaat/asiakkaat. 

 

 

Itsearviointi       Kunnossa        
Kehitettävää   

Toimenpiteet       

1. auditointi       Kunnossa        
Kehitettävää   

2. auditointi       Kunnossa        
Kehitettävää   


