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DomaCare on alusta asti hoiva-alalle kehitetty 
toiminnanohjausjärjestelmä, minkä ansiosta 
käytössäsi ovat kaikki juuri Sinun työtäsi tehosta-
vat ominaisuudet.

Ohjelman helppokäyttöiset ominaisuudet on ra-
kennettu ennen kaikkea nopeuttamaan hoivatyön 
rutiineita ja automatisoimaan laskutuskäytänteitä. 
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HOIVA-ALAN TARPEISIIN SUUNNITELTU 
TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ
Muunneltavuutensa ansiosta DomaCare 
sopii kaiken kokoisille yrityksille aina 
parin hengen siivousfirmasta useita 
yksiköitä hallinnoivalle koko Suomen 
laajuiselle hoiva-alan konsernille.

DomaCare rakentuu monista moduuleis-
ta joita yritys voi valita käyttöönsä omien 
tarpeidensa mukaan. Kun liiketoiminta 
kasvaa ja tarpeet muuttuvat niin uusia 
ominaisuuksia voidaan ottaa helposti 
käyttöön. Lisäksi järjestelmään on mah-
dollista tehdä myös yrityskohtaisia rää-
tälöintejä erillisestä sopimuksesta. Näin 
ollen yrityksesi ei tarvitse mukautua jär-
jestelmään vaan järjestelmä mukautuu 
yrityksesi tarpeisiin.

Monia soveltuvia toimialoja

Olemme rakentaneet DomaCaren yhdessä 
asiakkaidemme kanssa, mikä takaa järjes-
telmän soveltuvuuden mitä erilaisimmille 

sosiaali-, terveys-, hoito- ja huolenpitoyri-
tyksille. Asiakkaidemme joukkoon mah-
tuu palveluntarjoajia niin koti- kuin laitos-
puolelta monilta eri toimialoilta:

• Asumis- ja avopalvelut

• Päivä- ja työtoiminta

• Vanhus- ja vammaistyö

• Mielenterveystyö

• Lasten- ja nuortensuojelu

• Päihde- ja huumekuntoutus

• Perhetyö

• Kotihoito ja -siivous

• Lääkäripalvelut ja kotisairaanhoito

Kenelle DomaCare?

Lue lisää osoitteessa
 www.domacare.fi/toimialat



4  –  DomaCare-toiminnanohjausjärjestelmä

DomaCare mahdollistaa monipuolisen 
ja turvallisen asiakastietojen käsittelyn 
ajasta ja paikasta riippumatta. Asiakas-
tietojen hallinta on suunniteltu  
hoiva-alan tarpeita silmällä pitäen. 

Kaikessa DomaCaren kehitystyössä 
päämääränä on asiakkaidemme 
työn sujuvoittaminen ja laaduk-
kaan hoitotyön mahdollistaminen.

Käyttäjiä hoiva-alan  
laidasta laitaan

DomaCaren muunneltavuus asiakkaiden 
toiveita kuunnellen takaa ohjelmiston so-
pivuuden erilaisille ja eri kokoisille työyh-
teisöille. Asiakkaidemme toimialoja ovat 
mm. vanhustyö, vammaispalvelut, lasten- 
ja nuortensuojelu, päihde- ja mielenterve-
yskuntoutus, perhetyö sekä monenlaiset 
kotiin vietävät hoivapalvelut siivouksesta 

sairaanhoitoon. Ohjelmiston kehityksessä 
olemme halunneet huomioida hoiva-alalle 
ominaisen moniammatillisen yhteistyön.

Mukautuu vastaamaan juuri 
sinun yrityksesi tarpeita

DomaCare rakentuu monista 
moduuleista joita asiakas voi 
valita käyttöönsä omien tarpei-
densa mukaan. Näin ollen pie-

nellä yrityksellä DomaCare voi 
olla aluksi hyvinkin suppea. Tarpei-

den muuttuessa ja yrityksen kasvaessa 
uusia DomaCaren ominaisuuksia voidaan 
helposti ottaa käyttöön ja hiljalleen kas-
vattaa toiminnanohjausjärjestelmää yhä 
kokonaisvaltaisempaan suuntaan. 

DomaCareen on mahdollista tehdä myös 
yrityskohtaisia räätälöintejä erillisestä 
sopimuksesta tarpeen mukaan.

SUJUVA ASIAKASTIETOJEN HALLINTA  
YRITYKSESI KOOSTA RIIPPUMATTA 

Asiakastiedot
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Mobiilin avulla saat kaiken DomaCa-
reen tallennetun tiedon työntekijöiden 
ulottuville ja mahdollistat tietojen 
ajantasaisen tarkastelun, päivittämisen 
ja kirjausten tekemisen asiakkaan 
luona. 

DomaCaren mobiilisovellus hel-
pottaa työtä niin kotihoidossa 
kuin asumispalveluiden parissa.

Rakenteinen kirjaaminen  
nopeuttamaan työrutiineja

Mobiilisovellukseen suunniteltu symbo-
lipohjainen, rakenteinen kirjaamistapa 
nopeuttaa päivittäisten asiakaskirjausten 
tekemistä. Samalla saadaan asiakkaiden 
tiedot kerättyä vertailukelpoiseksi datak-
si, joka mahdollistaa paremmin asiakkaan 
voinnin seuraamisen ja nopeamman rea-
goinnin muutoksiin. 

Laskutus automaattisesti  
tehtävän kuittauksen yhteydessä

Laskutustiedot kerätään suoraan tehtävien 
taakse asetettujen tuotteiden perusteella 

aina, kun työntekijä kuittaa tehtävän 
suoritetuksi. Yksityisasiakkaiden 

laskuille saadaan automaattises-
ti erittely laskutusjakson aikana 
tehdyistä kotikäynneistä, kun 
taas kuntamaksajille voidaan lä-

hettää koontilaskut.

Työaikojen seuranta ja raportointi

Päivän aikana tulevat peruutukset ja uu-
det tehtävät voidaan hoitaa sujuvasti 
myös työntekijöiden liikkeellä ollessa suo-
raan mobiilisovelluksen avulla. 

Työaikaraportit huomioivat: Arkipäivä-, 
ilta- ja yö; lauantaipäivä, -ilta ja -yö; arki-
pyhät ja sunnuntaipäivä, -ilta ja -yö.

MOBIILISOVELLUS TUO AJANTASAISEN 
TIEDON AINA TYÖNTEKIJÄN SAATAVILLE

Mobiili
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Laskutusosiomme on kehitetty alusta 
alkaen yhteistyössä asiakkaidemme 
kanssa palvelemaan juuri hoivayritysten 
erityistarpeita ja alan monimuotoisia 
laskutuskäytäntöjä. 

Laskutus tapahtuu lähes huo-
maamatta muun päivittäisen toi-
minnan ohessa automaattisesti. 

Alan monipuolisimmat 
laskutusominaisuudet

Tässä muutama esimerkki DomaCaren si-
sältämistä laskutusominaisuuksista:

• Sopimusten hallinta  ja sopimuskohtai-
set laskun ulkoasuasetukset.

• Sopimus- ja tuotekohtaiset karenssisään-
nöt eli poissaolojen laskukaavat vuoro-
kausi- ja kuukausihinnoitelluille tuotteille.

• Laskuerittelyssä automaattisesti: las-

kutusajanjakso, yhteystiedot, laskurivit 
älykkäästi kirjanpidon tiedot ja hin-
ta-asetukset huomioiden, asiakaskohtai-
nen erittely saaduista palveluista poissa- 
ja läsnäolotietoineen.

• Asiakaskohtaiset laskunosituk-
set: Ositukset edunvalvojalle ja 
omaisille, palvelusetelit sekä 
lisälaskutukset.

DomaCare toimii yrityksesi 
laskutusjärjestelmän kanssa

Olemme tehneet valmiiksi integraatiot yli 
30 eri taloushallinnon järjestelmän kanssa 
(mm. Netvisor, Dynamics NAV, Talenom ja 
Wintime) ja tarvittaessa teemme lisää. 

Tavoitteenamme  on mahdollisimman su-
juva laskutusprosessi oli kyseessä sitten 
kuntien koonti-, palveluseteli- tai käytettyyn 
aikaan perustuva laskutus.

DOMACARELLA AUTOMATISOIT  
LASKUTUKSESI LÄHES TÄYSIN

Laskutus
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DomaCaren PSOP-integraatio helpottaa 
ja nopeuttaa palvelusetelien laskutus-
ta sillä käsin tehtävä palvelusetelien 
syöttäminen siirtyy menneisyyteen. Tämä 
pienentää työmäärää ja tiedonsiirron 
varmuus nousee merkittävästi.

Palveluseteli on kunnan myön-
tämä maksusitoumus, jolla asi-
akas voi maksaa osan palvelun 
hinnasta. Esimerkiksi 1500 euroa 
/ kk hoivan osuudesta tai vaikkapa 
kotihoidossa 20 euroa / tunti arkisin ta-
pahtuvasta kotisairaanhoidosta. Palveluse-
telien laskutus kunnilta tapahtuu PSOP:n 
eli kuntien palveluseteli- ja ostopalvelujär-
jestelmän (www.parastapalvelua.fi) kautta.

PSOP yhdellä napin painalluksella

Invian Oy on yhdessä PSOP järjestelmä-
toimittaja Digian kanssa toteuttanut lii-

tyntäpinnan DomaCaren ja PSOP-palve-
lun välille kotihoidon osalta. DomaCaren 
PSOP-integraation avulla palveluseteli-
laskutuksen voi hoitaa yhdellä napin pai-
nalluksella muun laskutuksen yhteydessä. 

Integraation ansiosta PSOP-tietojen 
käsin syöttäminen parastapalve-

lua.fi -sivustolle jää historiaan.

DomaCaren laskutusosio muo-
dostaa asiakkaiden omavas-

tuulaskut normaalisti, kun taas 
PSOP:n suorituksia ja kirjanpitoa 

varten tehdään asiakkaan käyttämän ta-
lousjärjestelmän myyntireskontaan oma 
laskunsa.

HUOM. Vain kotihoidon PSOP

Digian PSOP-rajapinta tukee ainoastaan 
kotihoidon palveluseteleitä. Asumispalve-
luiden osalta tätä mahdollisuutta ei ole.

LASKUTA KOTIHOIDON PALVELUSETELIT  
AUTOMAATTISESTI DOMACAREN AVULLA

PSOP
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DomaCaren avulla teet RAI-toimintaky-
kyarviot suoraan toiminnanohjausjär-
jestelmällä, mikä tehostaa työaikaa ja 
antaa aivan uusia käyttömahdollisuuk-
sia kerätyn tiedon hyödyntämiseen. 

Voit täyttää RAI-arviot tai vastata 
RAI-intensiivijakson kysymyksiin 
oman valintasi mukaan joko tie-
tokoneella tai mobiililaitteella.

Moniammatillisen 
yhteistyön osana

Tänä päivänä hoiva-alalla erityisen tärkeä 
moniammatillinen yhteistyö on otettu 
alusta asti huomioon DomaCaren RAI-so-
velluksen kehitystyössä. Intensiivijakson 
aikana DomaCare kysyy tietyt RAI-ky-
symykset erikseen jokaiselta asiakkaan 
kanssa jakson aikana tekemisissä olevalta 
moniammatillisen työryhmän jäseneltä. 

Näin kukin ryhmän jäsen pääsee anta-
maan oman tärkeän panoksensa RAI-ar-
vion muodostumiseen sekä tutustumaan 
muiden ryhmän jäsenten vastauksiin.

RAI-toimintakykyarviot  
hoitosuunnitelman pohjana

DomaCaressa tehtyjä RAI-toi-
mintakykyarviota voidaan 
käyttää pohjana luotaessa 

asiakkaille henkilökohtainen 
hoitosuunnitelma hoidon laatua 

mittaavine tavoitteineen. Järjestelmä 
ehdottaa sopivia tavoitteita asiakkaalle 
RAI-arvioiden pohjalta tai voit luoda halu-
tessasi omiakin tavoitteita.

Olemme lisensoineet seuraavat  
RAI-instrumentit: LTC (laitoshoito), HC (koti-
hoito), MH (mielenterveys), CMH (psykiatri-
nen avohoito) ja ID (kehitysvamma).

RAI-TOIMINTAKYKYARVIOT HOIDON  
LAADUN TEHOKKAASEEN SEURANTAAN

RAI-toimintakykyarviot
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DomaCaren tilastot ominaisuuden avul-
la voit rakentaa erilaisia yhteenvetoja ja 
raportteja toiminnan kannalta tärkeistä 
tiedoista työntekijöiden avuksi ja johdon 
päätöksenteon tueksi. 

DomaCaren sisäisen tilastot-osion 
kautta on mahdollista ottaa mm. 
käyttöasteet, asiakasmäärät, asia-
kasprofiilit ja hoitoilmoitukset. 

Raportit ja tilastot  
päätöksenteon tukena

DomaCaresta saadaan tilastotietoa toi-
minnan johtamiseen erillisen tilastomo-
duulin avulla. Sen kautta voidaan ohjata 
reaaliaikaista tietoa esimerkiksi yksiköi-
den käyttöasteesta aluejohtajien sähkö-
posteihin sekä koota monenlaisia toimin-
nan taloudellisia ja laadullisia mittareita.
Kerättyä tietoa on mahdollista viedä myös 

ulkopuolisiin järjestelmiin DomaCareen 
toteutettujen integraatioiden avulla (mm. 
IMS ja Qlikview). Liityntöjen avulla tietoja 
voidaan yhdistää eri lähteistä selkeiksi ko-
konaisuuksiksi.

Kerätyn tiedon laajat  
käyttömahdollisuudet

DomaCare on mahdollista yhdis-
tää sairaaloissa ja terveyskeskuk-

sissa käytössä olevaan päätöksen-
teontukijärjestelmään, jota kautta 

DomaCaren sisältämät terveys- ja lääki-
tystiedot voidaan analysoida asiakkaiden 
terveyden seurannan helpottamiseksi.

Integraatio mahdollistaa laboratoriotu-
losten analysoinnin, Sfinx-lääkeinterakti-
ot sekä virtuaalisen terveystarkastuksen 
käytön. Käyttö edellyttää kuitenkin eril-
listä Terveysportti-lisenssiä laajennetuilla 
lääketiedoilla.

TOIMINNAN SEURAAMISTA VARTEN  
MONIPUOLISET TILASTOT JA RAPORTIT

Tilastot ja raportit
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DomaCaren asiakastietojen käsittely, 
tallentaminen ja muokkaaminen tapah-
tuu aina suojattujen yhteyksien kautta. 
Ylläpidämme ja kehitämme tietoturvaa 
jatkuvasti ottaen huomioon uusim-
mat lait ja säädökset. 

DomaCare käyttää yhteyksien 
muodostamiseen samanlaisia 
varmenteita, kuin suomalaiset 
verkkopankitkin omien yhteyk-
siensä turvallisuuden takaamiseksi.  
DomaCaren avulla kaikki keräämäsi 
asiakastiedot ovat aina helposti ja turval-
lisesti saatavilla. 

Tietojen säilytys varmennettuna 
suomalaisilla palvelimilla

Tallennamme DomaCaren kautta kirjatut 
asiakastiedot ajantasaisten tietoturva-
vaatimusten mukaisille palvelimille, jotka 

varmuuskopioidaan säännöllisesti. Kaikki 
tietojen käsittely ja tallentaminen tapah-
tuu aina Suomen lakeja noudattaen sekä 
Suomen rajojen sisäpuolella.

DomaCaren asiakastietokanta ja so- 
velluspalvelin sijaitsevat UpCloud 

 Oy:n ylläpitämässä palvelinho-
tellissa Helsingissä. UpCloud 
Oy on johtava palvelininfra-
struktuuriratkaisujen toimittaja 

Suomessa, joka on tarjonnut pal-
velinkapasiteettiä esimerkiksi Kan-

salaisaloite.fi ja muihin valtionhallinnon 
palveluihin. UpCloudin palvelimet sijait-
sevat KATAKRI-sertifioidussa palo- ja mur-
tosuojatussa palvelintilassa.

GDPR eli EU:n uusi tietosuoja-asetus

DomaCare vastaa EU:n uuden tietosuo-
ja-asetuksen vaatimuksia ja ohjelman 
käytön voi aloittaa huoletta.

TURVALLINEN ASIAKASTIETOJEN 
KÄSITTELY JA SÄILYTYS

Tietoturva
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DomaCare Medi on helppokäyttöinen, 
Kelan hyväksymä reseptijärjestelmä, 
jonka kautta hoitajat voivat pyytää 
reseptiuusintoja potilaille ja lääkärit kir-
joittaa sähköisiä lääkemääräyksiä.

Kirjautuminen DomaCare Medi 
-järjestelmään tapahtuu vah-
valla tunnistusmenetelmällä. 
Käytössä olevat tunnistautumis-
tavat ovat matkapuhelinoperaat-
torin toimittama mobiilivarmenne 
ja terveydenhuollon ammattivarmen-
ne (toimikortti). Lääkemääräyksiä on mah-
dollista kirjoittaa ainoastaan silloin, kun 
tunnistus on tehty käyttäen terveyden-
huollon ammattivarmennetta.

Turvallinen käyttää

Järjestelmä on tehty noudattaen samo-
ja tietoturva- ja salausstandardeja joita 
suomalaiset verkkopankitkin käyttävät. 

Lisäksi tietokantojen kaksinkertaisen, päi-
vittäisen varmuuskopioinnin ansiosta asi-
akkaiden tiedot pysyvät aina tallessa.

Potilastiedon arkisto 

DomaCare mahdollistaa myös 
tietojen siirron suoraan valta-
kunnalliseen Potilastiedon ar-
kistoon. Potilastietojen arkisto 
tarjoaa kansalaisille mahdolli-

suuden tarkastella omia potilas-
tietojaan tietokoneeltaan vaivatto-

masti, ajasta ja paikasta riippumatta.

Kysy lisää DomaCare Medistä ja pyydä esit-
tely asiakaspalvelustamme.

KANSALLISET KANTA-PALVELUT OSANA  
TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄÄ

Lue lisää osoitteessa
 www.domacare.fi/kanta

Reseptit ja arkisto



Asiakaspalvelu: 020 7424 090 | tuki@domacare.fi | www.domacare.fi

KIINNOSTUITKO?
Kysy lisää ja pyydä tarjous 

asiakaspalvelustamme puhelimella 
020 7424 090 tai sähköpostilla  

tuki@domacare.fi.


