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Opinnäytetyön tarkoituksena oli arvioida Kotkassa kehitetyn vastuuhoitaja-toiminta-

mallin käyttöä ja vaikutusta asiakastyölle asetettuihin tavoitteisiin nähden. Toiminta-

malli otettiin käyttöön tammikuussa 2013. Tarkoituksena oli tuoda esille henkilökun-

nan kokemuksia vastuuhoitaja-toimintamallin vaikutuksista hoidon ja palvelun suju-

vuuteen ja laatuun. 

Tutkimus tehtiin kaikille alueellisen kotihoidon hoitotyötä tekeville, jotka toimivat 

vastuuhoitajina. Näitä henkilöitä Kotkan kotihoidossa oli 134. Tutkimus suoritettiin 

kvantitatiivisena eli määrällisenä tutkimuksena ja otanta-tapa on tarkoituksenmukai-

nen otanta. Määräaikaan mennessä vastaajia oli 55. Kyselylomakkeessa oli strukturoi-

tuja kysymyksiä, sekä neljä avointa kysymystä. Kysymykset laadittiin opinnäytetyön 

teoriaosuuden pohjalta. Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselytutkimuksena. Kotona 

kokonainen elämä - hanke mahdollisti sähköisen kyselyn käytön aineiston keruussa.  

Tutkimustuloksista tulee ilmi, että vastuuhoitaja-toimintamalli ei vielä ole juurtunut 

kotihoidon henkilöstön toimintatapoihin. Toimintakyky ja palveluntarpeen arviointi, 

sekä yhteistyö olivat osa-alueet, joissa oli eniten kehitettävää. Pienen vastausprosentin 

(41 %) vuoksi tulokset eivät ole yleistettävissä. Tutkimuksesta saa kuitenkin tietoa 

toimintamallin toimivuudesta ja kehittämiskohteista. 
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The purpose of the Bachelor´s thesis was to assess the use of a primary nurse  model 

developed in Kotka and its effect on goals set for work with clients. The model was 

introduced in January 2013. The aim was to bring out staff’s experiences of the impact 

of the primary nurse model on the smoothness and quality of care and services. 

The study was made to all those engaged in home care nursing as primary nurses. 

There were 134 such persons within the home care in Kotka. The study was done as a 

quantitative one with method of appropriate sampling. By the deadline 55 respondents 

had submitted their replies. The questionnaire contained structured questions and four 

open questions. The questions were drawn up on the basis of the theoretical part of the 

graduate thesis. The study was due to be carried out as an electronic survey. A project 

“Kotona kokonainen elämä” (at Home Throughout One´s Whole Life) was involved 

by making the electronic survey possible. 

The findings revealed that the primary nurse action model has not yet been embedded 

in the work of home care staff. Most need for improvement was found in the subcate-

gories of functioning ability, assessment of service needs and co-operation. Because 

of the low response rate (41 %) the findings cannot be generalized. However, the 

study provides the data on the use ability of the model and on targets for development. 
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1 TAUSTA JA TARKOITUS 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksellä (17.10.2012, § 132) Kotkan kotihoidossa 

on otettu käyttöön toimintakykyä edistävä työote. Toimintakykyä edistävän työotteen 

yhtenä tekijänä Kotkassa on otettu käyttöön vastuuhoitaja-toimintamalli, joka on hy-

vin suunniteltu ja viety käytäntöön. Toimintamalli on kehitetty talven 2012 aikana, ja 

sen tavoitteena on asiakaslähtöisyyden parantaminen kotihoidossa. Tulee huomioida 

asiakkaan voimavarat ja suunnitella hoidon ja palvelun kokonaisuus, joka lähtee asi-

akkaan tarpeista. Toimintamallia käytetään apuvälineenä ja tukena työskentelyssä kun 

toteutetaan asiakkaan suoriutumista itsenäisesti, hyvinvoinnin lisäämistä, toimintaky-

kyä, terveyttä ja osallistumista. Toimintamallin tavoitteena on lisätä turvallisuutta ja 

luotta-musta, sekä parantaa vuorovaikutusta asiakkaiden, heidän läheistensä ja koti-

hoidon henkilökunnan välillä. (Kotkan kaupunki: Vastuuhoitaja-toimintamalli 2013, 

3.)  

Oma kiinnostukseni vastuuhoitaja-toimintamallia kohtaan juontaa työstäni kotihoidos-

sa. Tavoitteenani on selvittää, onko uusi vastuuhoitaja-toimintamalli muuttanut käy-

täntöjä parempaan suuntaan. Tavoitteenani on myös selvittää, onko toimintamalli toi-

miva henkilökunnan mielestä vai olisiko siinä jotain kehitettävää. Vastuuhoitaja- toi-

mintamalli on liitetty osaksi Etelä-Suomen ikäihmisten kehittämis-ohjelmaa: Kotona 

kokonainen elämä- kokonaisuutta, jossa Kotka on osana. 

Kesäkuussa 2006 sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi Sosiaali- ja terveyspolitiikan 

strategiat 2015. Linjaukset vanhuspolitiikassa korostavat parantunutta toimintakykyä, 

selviytymistä itsenäisesti, saumattomia ja monipuolisia palveluita, ympäristön esteet-

tömyyttä ja teknologian hyödyntämistä. Tavoitteina on ollut hyvän hoidon takaaminen 

eri elämänvaiheissa, hoidon tarpeen alkaminen myöhemmin ja terveyserojen kaven-

taminen väestössä. Ikääntyvän väestön ja ikärakenteen muutokseen sopeutumista yh-

teiskunnassa pidetään kokonaistavoitteena. (Kotkan kaupunki: Vanhustenhuollon stra-

tegia 2008 - 2015, 4.) 

Väestön elinajan odote on noussut ja väestö pysyy toimintakykyisenä pidempään. 

Ikääntyneet elävät toimintakykyisinä, terveempinä ja omatoimisina kauemmin. Omis-

sa kodeissaan asuvien osuus yli 75-vuotiaissa on pysynyt aika samana, ja hoidon tarve 

alkaa myöhemmin. Lisäämällä palveluihin käytettäviä voimavaroja varmistetaan van-

huspalvelujen saatavuus ja laatu. Vanhusväestön lisääntyminen ja sosiaali- ja terveys-
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palvelujen kasvu ei kuitenkaan tapahdu samassa suhteessa. Arvioidaan, että hoivan 

tarve lisääntyy eniten 2020, jolloin suuret ikäluokat ovat vanhuksia. Tämä vaikuttaa 

myös terveysmenojen kasvuun. (Kotkan kaupunki: Vanhustenhuollon strategia 2008 -

2015, 4.)  

Palvelutarpeen arviointia kehittämällä parannetaan ikäihmisten yhdenvertaisuutta 

saamissaan palveluissa. Kuntouttavaa työotetta korostetaan suunnitelmallisesti palve-

luissa. Asiakkaan toimintakyky, voimavarat ja sosiaalinen verkosto otetaan huomioon, 

palveluissa ja hoitokäytännöissä keskitytään asiakaskeskeisyyteen. Kolmannen sekto-

rin toimijat tukevat omaisten jaksamista. (Kotkan kaupunki: Vanhustenhuollon strate-

gia 2008 – 2015, 4.) 

2 KOTIHOITO TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ 

Väestön ikääntyminen ja erityisesti yli 85 vuotiaiden määrän suhteellisen osuuden 

kasvu asettavat haasteita, miten tyydyttää ennakoitu, kasvava hoidon tarve. Tällä 

kaikkein iäkkäimmällä väestön osalla on usein yhtäaikaisesti useita eri sairauksia ja 

niistä aiheutuvia hoivan, hoidon ja palveluiden tarpeita. (Tepponen 2009, 13.) 

Ikäihmisten toiveista sekä taloudellisista lähtökohdista käsin korostetaan kansallisessa 

sosiaali- ja terveyspolitiikassa ikäihmisten mahdollisuutta asua kotona mahdollisim-

man pitkään. Kotona asumisen tueksi tarvitaan monipuolisia, tarpeisiin nähden muun-

tuvia ja liikkuvia palveluja. Sosiaali- ja terveydenhuollossa kotihoidon palvelut ovat 

keskeisessä roolissa näiden palvelujen tuottajana. Useimmissa suomalaisissa kunnissa 

kotipalvelu ja kotisairaanhoito on yhdistetty kotihoidoksi. Kotihoidon asiakkuuksissa 

palveluntarpeet monimutkaistuvat ja asettavat uudenlaisia haasteita ja palvelun tarpei-

ta. Näihin tarpeisiin vastaaminen edellyttää poikkiammatillista yhteistyötä.  (Eloranta, 

Arve & Routasalo 2009, 136–143.) 

2.1 Kotihoito 

Kotihoito käsitteenä muodostuu kahdesta perusosasta: kotipalvelusta ja kotisairaan-

hoidosta. Kotipalvelu on määritelty lainsäädännössä sosiaalihuoltolaissa 

17.9.1982/710 ja kotisairaanhoito terveydenhuoltolaissa 30.12.2010/1326.  Kunnilla 

on ollut mahdollisuus kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistämiseen hallinnollisesti 

vuodesta 2004 alkaen. Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä säädettiin tehtä-
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vien järjestämisestä koskevasta kokeilusta, sosiaalihuoltolaki 12 a § 30.12.2004, joka 

on voimassa väliaikaisesti vuoden 2014 loppuun, sekä terveydenhuoltolaissa vastaa-

vasti. Kunnilla on ollut mahdollisuus yhdistää osittain tai kokonaan kotipalvelun ja 

kotisairaanhoidon tehtävät. Kotihoidolla tarkoitetaan yleensä tätä kotipalvelun ja koti-

sairaanhoidon kokonaisuutta. 

Vanhuspalvelulaissa määritellään pitkäaikaisen hoidon ja huolenpidon toteuttamista-

pa, joka lain periaatteiden mukaan toteutetaan ensisijaisesti kotihoitona iäkkään henki-

lön yksityiskotiin, tai muuhun kodinomaiseen paikkaan järjestettävillä sosiaali- ja ter-

veyspalveluilla. Laki velvoittaa kunnan eri sektoreita toiminaan yhteistyössä keske-

nään sekä kunnassa toimivien muiden julkisten tahojen, yritysten ja yleishyödyllisten 

yhteisöjen kanssa. Kunnan on huolehdittava ikääntyneen väestön palvelutarpeiden 

selvittämisestä, tarvittavien palveluiden turvaamisesta ja laadun varmistamisesta. (La-

ki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä sosiaali- ja terveyspalveluista 

28.12.2012/980, § 4, 12 ja 14. myöh. Vanhuspalvelulaki.) 

Kotihoidon kokonaisuuteen kuuluvat myös hyvinvointia edistävät palvelut. Kunnan 

on järjestettävä ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäis-

tä suoriutumista tukevia terveystarkastuksia, vastaanottoja tai kotikäyntejä. Näitä pal-

veluja kohdennettaessa on erityisesti huomioitava ne henkilöt, joiden elämäntilantee-

seen liittyy riskejä jotka vaarantavat itsenäisen selviytymisen, ja lisäävät palveluntar-

vetta. Ohjauksen ja neuvonnan tulisi sisältää riskien varhaista tunnistamista, turvallista 

lääkehoitoa, sosiaaliturvaa ja palveluita, sekä osallistumismahdollisuuksia koskevaa 

ohjausta ja neuvontaa. (Vanhuspalvelulaki 28.12.2012/ 980, 12§.) 

2.2 Kotihoito Kotkassa 

Kotkan kaupungin vanhustenhuollon strategiassa pyritään siihen, että kotona asumista 

tuetaan kaikilla mahdollisilla tavoilla, ja joustavia palveluita kehitetään. Oikea-

aikaiset, tarkoituksenmukaiset ja riittävät hoito- ja kuntoutumispalvelut ovat ensiar-

voisen tärkeitä.  Painopiste on edelleen kotihoidossa, ja yhteistyössä eri tuottajien 

kanssa kehitetään palvelujärjestelmää. (Kotkan kaupunki: Vanhustenhuollon strategia 

2008–2015, 2.) 

Kotkan kaupungissa 2002 yhdistyivät kotipalvelu ja kotisairaanhoito kotihoidoksi. 

Kotkassa toimii alueellinen ja keskitetty kotihoito. Alueellinen kotihoito on jaettu 



  9 

 

 

kolmeen eri palvelualueeseen: Karhula, Länsi-Kotka ja Kotkansaari. Kotihoitoalueet 

on jaettu ns. hoitotiimeihin, joita Karhulassa on neljä, Länsi-Kotkassa neljä ja Kotkan-

saarella kolme. Hoitotiimissä on keskimäärin 13 työntekijää: kaksi tai kolme sairaan- 

tai terveydenhoitajaa, vähintään viisi lähi- tai perushoitajaa ja lisäksi kodinhoitajia ja 

kotiavustajia. Länsi-Kotkaan kuuluvilla Paimenportilla ja Kihlinkadulla on viisi työn-

tekijää kummassakin, ja lisäksi yhteinen sairaanhoitaja. Yhteensä alueellisen kotihoi-

don hoitohenkilökuntaa on 134. Keskitetty kotihoito sisältää päiväsairaalan, kotisai-

raalan, ostopalvelut ja omaishoidon tuen yli 18-vuotiaille (ei koske kehitysvammai-

sia).  Kotihoidosta saatavia palveluita ovat sairaan- ja terveydenhoito, päivittäiseen 

selviytymiseen tarvittava tuki, perushoito, hoiva ja huolenpito, ruokailun järjestämi-

nen ja elinympäristöstä huolehtiminen. (Kotkan kaupunki: Vanhustenhuollon strategia 

2008–2015, 26–27.) 

Kotihoito tarkoittaa ihmisten kodeissa tapahtuvaa kaikenikäisten kotisairaanhoitoa, ja 

täysi-ikäisten luona tapahtuvaa kotipalvelua. Pääosa asiakkaista on kuitenkin vanhuk-

sia. Ensisijaisesti kotihoito kohdennetaan asiakkaille, jotka tarvitsevat paljon apua, 

huomioiden palveluiden oikea-aikaisuus ja taloudellisuus. Painopiste on päivittäin sai-

raanhoitoa, hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevat asiakkaat, jotka tarvitsevat tilapäistä tai 

pitkäaikaista sairaanhoitoa. (Kotkan kaupunki: Vanhustenhuollon strategia 2008–

2015, 22–23.) 

Kotihoidon tarkoituksena on yhdessä läheisten ja yhteistyötahojen kanssa auttaa asia-

kasta päivittäisistä toimista selviämisessä. Palveluilla tuetaan asiakkaan voimavaroja 

ja toimintakykyä. Omaiset ja läheiset pyritään ottamaan mukaan hoitoon ja huolenpi-

toon mahdollisuuksien mukaan. Tavoitteena on asiakaslähtöisyyden turvaaminen hoi-

dossa ja palveluissa. (Kotkan kaupunki: Vanhustenhuollon strategia 2008–2015, 22.) 

3 TOIMINTAKYKY JA PALVELUNTARVE 

Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuosituksessa hyvän ikääntymisen turvaamiseksi 

ja palvelujen parantamiseksi kiinnitetään toimintakyvyn ylläpitämiseen ja lisäämiseen 

erityistä huomiota. Julkaisussa annetaan kunnille suositukset toimenpiteistä ikäänty-

neen väestön terveyden ja toimintakyvyn tukemiseksi. Toimintakykyä tukevia palve-

luja tulee tuottaa yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Ikäihmisten palveluntarvetta li-

säävät sairastavuus, puutteelliset asuinolosuhteet, esteellinen ympäristö sekä heiken-

tynyt toimintakyky. Toimintakyvyn osalta erityisesti heikentynyt kognitiivinen ja fyy-
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sinen toimintakyky vaikeuttavat selviytymistä. Asuinolosuhteissa yksinasuminen, so-

siaalisten verkostojen puute, asunnon ja lähiympäristön esteellisyys ja lähipalvelujen 

puute vaikeuttavat selviytymistä ja lisäävät palvelujen tarvetta. (STM 2013:11, 29.) 

Kasvava elinaika on merkki ikääntyneen väestön parantuneesta terveydentilasta. Sen 

arvioidaan kuitenkin tuottavan myös kasvavaa palvelujen tarvetta. Vuonna 2030 joka 

neljäs suomalainen on ennusteen mukaan yli 65 vuotias. Tutkimustietoon perustuen 

on jo olemassa tietoa toiminnanvajauksia ennustavista seikoista. Tähän tietoon poh-

jautuvia toimenpiteitä on kehitettävä ja otettava käyttöön, jotta palveluntarpeita saa-

daan myöhennettyä ja toimintakykyisiä elinvuosia voidaan lisätä. (Heikkinen 2010, 

271.) 

Palveluohjauksella pyritään poistamaan palvelujärjestelmän pirstaleisuuden ja sektori-

keskeisyyden aiheuttamia haittoja. Palveluohjaus työmenetelmänä ottaa asiakkaan 

mukaan palvelujen suunnitteluun yhdenvertaisena kumppanina. Käsite palveluohjaus 

toimii sateenvarjona palveluohjauksellisille menetelmille ja työtavoille. Tämänhetki-

sen käsityksen mukaan (mm. Hänninen 2007; Suominen & Tuominen 2007) palve-

luohjaus määritellään kolmitasoisena mallina: neuvonta ja ohjaus, palveluohjaukselli-

nen työote ja yksilökohtainen palveluohjaus. Palveluohjaus määritellään prosessiksi, 

jossa selvitetään asiakkaan voimavarat ja palveluntarve yksilöllisesti. Yhdessä niihin 

etsitään parhaiten asiakkaan palveluntarpeita vastaavat tukimuodot ja toimintakykyä 

tukevat palvelut.  

Kaikki ikäihmiset voidaan sijoittaa tämän mallin sisään. Terveyden ja hyvinvoinnin 

tukemiseksi järjestetyt palvelut, ohjaus ja neuvonta eivät tavoita kaikkia ryhmiä. Haas-

teena onkin löytää ne ikäihmiset, jotka tarvitsevat palveluohjausta ja hyötyvät siitä.  

Työmenetelmänä palveluohjauksen voima on sen peruslähtökohdassa, asiakaslähtöi-

syydessä. Palveluohjausorientaatioita vaihtelemalla sitä voidaan hyödyntää erilaisten 

asiakasryhmien auttamisessa ja heidän omien voimavarojensa käyttöönottamisessa. 

Työmuotona palveluohjauksen käyttö laajasti sosiaali- ja terveydenhuollossa edistää 

työntekijöiden toimimista asiakaslähtöisesti sekä verkostoitumista yli sektorirajojen. 

(Hänninen 2007, 11–12.) 
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3.1 Toimintakyky 

Toimintakyky on laaja-alainen käsite, jossa on kyse hyvinvointiin liittyvistä asioista. 

Sairaudet ovat vain yksi osa hyvinvoinnin kokonaisuutta. Ihminen määrittelee toimin-

takykyään suhteessa omaan identiteettiinsä, kulttuuriinsa ja siinä vallitseviin normei-

hin. Ihminen vertaa omaa toimintakykyään suhteessa samanikäisiin sekä aiempaan 

toimintaansa. Kokemus hyvästä toimintakyvystä ja terveydestä syntyy ihmisen voi-

mavarojen, tavoitteiden ja ympäristön tasapainosta. Ihmisen toimintakykyä voidaan 

tarkastella kuvaamalla jäljellä olevaa toimintakyvyn tasoa tai ilmenneitä toiminnan 

vajauksia. (Heikkinen 2010, 261 - 262.) 

Ihmisen kokemukseen omasta toimintakyvystä vaikuttavat mm. kyky selviytyä päivit-

täisistä toiminnoista, hyvä fyysinen ja psyykkinen toimintakyky ja hyvä koettu terve-

ys. Ihminen kokee terveytensä hyväksi ja selviytyvänsä, kun hänen toimintakykynsä 

on tasapainossa omiin tavoitteisiin sekä fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön nähden. 

Kun tasapaino järkkyy, voidaan toimintakykyä palauttaa kuntoutuksen avulla, muut-

tamalla tavoitteita vastaamaan paremmin omia mahdollisuuksia, muuttamalla fyysistä 

ympäristöä vähemmän esteelliseksi ja enemmän toimintaan houkuttelevaksi, lisäämäl-

lä sosiaalista tukea ja yhdistämällä yksilöllisesti eri keinoja. Ikääntyvän ihmisen omi-

en voimavarojen käyttöön saaminen on yhä merkityksellisempi keino ylläpitää toimin-

takykyä ja terveyttä. (Heikkinen 2003, 29 – 32.) 

Toimintakykyä voidaan tarkastella jaettuna rajatumpiin käsitteisiin fyysisenä, psyyk-

kisenä ja sosiaalisena tai kognitiivisena toimintakykynä. Toimintakyvyn osa-alueet 

ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa ja osin päällekkäisiä. (Lyyra 2007, 21 – 26.) 

Fyysistä toimintakykyä arvioidaan ihmisen kyvyllä suoriutua jokapäiväiseen elämään 

kuuluvista perustoiminnoista, kuten ravitsemus, henkilökohtainen hygienia, unirytmi 

ja liikkuminen. Lisäksi kotiaskareista suoriutuminen ja liikkuminen kodin ulkopuolel-

le huolehtimaan erilaisista asioinneista kuvaavat ihmisen fyysistä toimintakykyä. Ter-

veydentilalla ja eriasteisilla toiminnan vajauksilla on merkitystä ihmisen fyysisen toi-

mintakyvyn tasoon. (Heinola & Luoma 2007, 36.) 

Fyysinen toimintakyky ilmenee elimistön toiminnallisena kykynä selviytyä sille ase-

tetuista fyysistä ponnistelua vaativista tehtävistä. Fyysiseen toimintakykyyn vaikuttaa 

se, millaisia muutoksia tapahtuu hengitys- ja verenkiertoelimistössä, tuki- ja liikunta-
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elimistössä, lihas- ja luukudoksessa sekä nivelten liikkuvuudessa. Fyysiseen toiminta-

kykyyn vaikuttavat myös havaintomotorisissa toiminnoissa ja tasapainossa ilmenevät 

muutokset.  (Pohjalainen & Heimonen 2009, 48.) 

Fyysinen aktiivisuus vaikuttaa oleellisesti toimintakyvyn tasoon ja säilymiseen, sa-

moin hyvä ravitsemus ja riittävä lepo. Tavoitteena on saavuttaa hyvä fysiologinen ta-

sapaino eri elinjärjestelmien toiminnassa. (Heikkinen 2003, 30–31.) 

Psyykkinen toimintakyky voidaan nähdä laajasti ihmisen kykynä tuntea, kokea ja 

luoda käsityksensä ympäröivästä maailmasta. Se on myös kykyä vastaanottaa ja käsi-

tellä tietoa. Se voidaan nähdä ihmisen kykynä käyttää psyykkisiä voimavarojaan, tai-

tojaan ja osaamistaan erilaisissa elämäntilanteissa omien tavoitteiden ja tarkoitusten 

mukaisesti. Persoonallisuus, mielenterveys, viisaus, elämän hallinta ja elämän tarkoi-

tuksellisena kokeminen ovat psyykkiseen toimintakykyyn liittyviä osa-alueita. Erityi-

sesti iäkkään henkilön psyykkisten voimavarojen tarkasteluun soveltuu pätevyyden eli 

kompetenssin käsite: iäkäs ihminen joutuu toistuvasti arvioimaan voimavarojensa riit-

tävyyttä, kykyään sopeutua päivittäisissä toiminnoissa ja elämäntilanteessaan tapahtu-

viin muutoksiin. Usko omiin kykyihin ja pätevyyteen käsitellä erilaisia elämänmuu-

tosten tuomia kriisejä antaa voimavaroja käsitellä omia (tai läheisten) vanhenemisen 

tuomia muutoksia tai kriisejä. Tätä voimaannuttavaa kompetenssia voi vahvistaa ja 

kehittää psyykkisillä aktiviteeteillä. (Pohjolainen & Heimonen 2009, 55 – 56.) 

Vanhuuteen liittyy elämänvaiheena menetyksiä ja luopumista monista asioista ja se on 

psyykkisen toimintakyvyn näkökulmasta haasteellinen elämänvaihe. Terveydentilassa 

tapahtuvat muutokset, kuten muistihäiriöt ja depressio rajoittavat psyykkistä toiminta-

kykyä. (Pohjolainen 2012, 237.) 

Kognitiivisilla toiminnoilla tarkoitetaan taitoja, joita tarvitaan tiedon käsittelyyn. 

Kognitiivisten toimintojen eri osa-alueita ovat muistitoiminnot, päättelykyky sekä kie-

lelliset, visuaaliset ja motoriset toiminnot. Lisäksi kognitiiviseen suorituskykyyn vai-

kuttavat tarkkaavuus, keskittyminen ja toiminnan ohjauskyvyt. Toiminnanohjauskyvyt 

ovat taitoa yhdistää yksittäinen tiedonkäsittelyn osa päämäärään suuntautuneeksi toi-

minnaksi. Siihen liittyy myös tiedon järjestäminen, käyttäytymisen kontrolli ja oma-

aloitteisuus. (Finne-Soveri, Noro, Heimonen & Voutilainen 2008, 228.) 
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Ikääntymisen myötä keskushermoston toiminta hidastuu, mikä aiheuttaa kognitiivisten 

toimintojen heikkenemistä. Tämä aiheuttaa ikääntyvälle ihmiselle selviytymisvaike-

uksia tilanteissa, joissa tarvitaan nopeaa suoritusta tai reagointia. Toimintojen hidas-

tumisessa on huomattavia yksilöllisiä eroja. Oppimis- ja suorituskyky on kuitenkin lä-

hes yhtä tehokasta kuin nuoremmilla, jos siihen voidaan varata riittävästi aikaa. (Poh-

jolainen 2012, 237.) Kielitaito ja looginen päättelykyky voivat jopa parantua ikäänty-

misen myötä (Vallejo Medina, Vehviläinen, Haukka, Pyykkö & Kivelä, 2007, 58). 

Sosiaalisen toimintakyvyn käsitteelle on olemassa useita malleja ja teorioita. Se mää-

ritellään usein kahdesta näkökulmasta: Selviytymisenä arkielämään liittyvistä vuoro-

vaikutussuhteista ja rooleista omassa toimintaympäristössä sekä kykynä elää yhteis-

kunnassa siinä vallitsevien arvojen ja normien mukaisesti. Toimintakykyä voidaan 

määritellä yksilön sosiaalisuutena, osallistumisena sosiaaliseen toimintaan ja harras-

tuksiin sekä ystävyyssuhteina ja niiden laatuna ja määränä. Vuorovaikutuksen näkö-

kulmasta sosiaalista toimintakykyä kuvaa yksilön kyky suoriutua sosiaalisista tilan-

teista ja toimia yhteiskunnan jäsenenä. (Pohjalainen & Heimonen 2009, 64 – 65.) 

Ikääntyvien toimintakykyä tarkasteltaessa ovat toimintakyvyn eri osa-alueet sidoksis-

sa toisiinsa. Liikuntakyvyn heikkeneminen esimerkiksi nivelkulumien johdosta hei-

kentää fyysistä lihasvoimaa ja vähentää liikkumista kodin ulkopuolelle. Tämä rajoittaa 

sosiaalisten kontaktien määrää ja voi johtaa yksinäisyyteen, tai psyykkisen toiminta-

kyvyn horjumiseen ja masennukseen. (Heikkinen 2010, 263.) 

Ikääntymisen vaikutukset sosiaaliseen toimintakykyyn liittyvät yhteiskunnassa vallit-

seviin arkikäsityksiin vanhenemisesta. Vallitsevat tavat ja perinteet sekä kulttuuri 

muovaavat vanhenemista ja muodostavat puitteet joissa yksilö joutuu elämään. (Heik-

kinen 2010, 273.) 

Ikääntyminen voi myös helpottaa sosiaalisista vuorovaikutustilanteista selviytymistä. 

Ikääntyessään ihminen on oppinut tuntemaan omat rajoituksenansa ja kykynsä ja pys-

tyy joustavammin muuttamaan käyttäytymistään havaintojensa perusteella. Iäkkäät 

ihmiset pitävät usein tärkeimpinä sosiaalisina kontakteinaan suhteita omiin lapsiin. 

Naisten katsotaan olevan sosiaalisesti aktiivisempia kuin miesten. Riittävä sosiaalinen 

verkosto vaikuttaa myönteisesti myös fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. ( Valle-

jo Medina ym. 2007, 59.) Riittäväksi koettu taloudellinen turvallisuus, läheisten ih-
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misten olemassaolo ja tunne, että kuuluu osana johonkin laajempaan yhteisöön, tukee 

tasapainoista ikääntymistä (Heikkinen 2003, 31).   

3.2 Toimintakyvyn ja palveluntarpeen arviointi 

Kun iäkkään henkilön palveluntarve tulee viranomaisten tietoisuuteen, on se selvitet-

tävä kokonaisvaltaisesti. Arvioinnissa tulee selvittää iäkkään henkilön toimintakyky, 

voimavarat, elinympäristön toimivuus, osallisuus ja kuntoutumismahdollisuudet. Sel-

vitys on tehtävä luotettavia arviointimenetelmiä käyttäen.  Arviointi tehdään vuoro-

vaikutuksessa iäkkään henkilön kanssa, hänen äidinkielellään ja hänen näkemyksensä 

huomioiden. Tähän toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointiin perustuu yhdessä so-

vittu palvelusuunnitelma ja mahdollinen päätös kunnan järjestämisvastuulla olevista 

palveluista tai tukitoimista. (STM 2013,11.) 

Vanhuspalvelulaissa määritellään palvelutarpeen selvittämisen yleiset periaatteet. Lain 

mukaan palveluntarve on aloitettava ilman viivytystä seuraavissa tilanteissa: iäkäs 

henkilö tai joku muu hänen puolestaan pyytää sitä tai henkilö on itse tehnyt kirjallisen 

tai suullisen hakemuksen. Mahdollinen neuvonta- tai palvelupisteessä esille tullut tar-

ve tai iäkkään henkilön tilanteesta tehty ilmoitus, ilmoittajasta riippumatta, on perus-

teena palvelutarpeen arvioinnin käynnistämiselle. Samoin aina kun palveluja saavan 

henkilön selviytymiseen vaikuttavissa olosuhteissa tapahtuu muutos. (Vanhuspalvelu-

laki 28.12.2012/980, 15§.) 

Ikäihmisen tilanne, toimintakyky ja palveluntarve arvioidaan laaja-alaisesti ja arvioin-

nissa käytetään luotettavia arviointimenetelmiä. Arvioinnissa kiinnitetään erityisesti 

huomiota ikäihmisen kykyyn suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista omassa 

asuin- ja toimintaympäristössään sekä niissä ilmenevä tuen ja avun tarve. Selviytymi-

nen arvioidaan laaja-alaisesti: fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen toi-

mintakyky. Asumisen ja lähialueen esteettömyys ja turvallisuus sekä lähipalvelujen 

saavutettavuus selvitetään. (Vanhuspalvelulaki 28.12.2012/980, 15 §.) 

Palvelutarpeiden selvittämisessä korostuu ikäihmisen oma kokemus tilanteestaan ja 

asiantuntijuus omassa elämässään. Arviointi tuleekin toteuttaa vuorovaikutuksessa 

iäkkään henkilön kanssa. Hänen omia näkemyksiään kunnioitetaan, sekä varmistetaan 

ymmärretyksi tuleminen. (STM 2013, 29.) 
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Asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä käsitys tarpeista, tavoitteista ja halutuista 

muutoksista ovat oleellisessa asemassa tavoitteiden saavuttamisessa. Onnistuminen 

edellyttää asiakkaan motivaatiota ja halua aikaansaada muutos omassa tilanteessaan ja 

toimintakyvyssään. Yhdessä keskustellen pyritään selvittämään asiakkaan voimavarat, 

jotka tukevat ja vahvistavat selviytymistä, sekä myönteistä muutosta estävät tekijät. 

Arvioinnissa ja toteutuksessa onnistuminen edellyttää moniammatillista yhteistyötä ja 

siitä syntyvää laaja-alaista osaamista hoitotyön, sosiaalityön, kuntoutuksen ja lääketie-

teen alueilta. (STM 2006.) 

Toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnissa tulee huomio kiinnittää seuraaviin asi-

oihin: ihmisen itsensä kokema avuntarve, hänen voimavaransa ja mahdollisuutensa 

kompensoida toimintakyvyn vajeita. Henkilön saama palvelujen kokonaisuus ja riittä-

vyys sekä asiantuntijan ammattinsa ja tietojensa kautta määrittelemä mahdollisimman 

tarkoituksenmukainen ja tarpeita vastaava palvelukokonaisuus sekä sitä tukevat 

omais- ja läheisverkostot. Palvelujensaannin tulee perustua yhdenmukaisiin arviointi-

menetelmiin ja päätösten tulee olla selkeästi perusteltuja. (STM 2006.)  

Osallisuus iäkkään henkilön näkökulmasta tarkoittaa mahdollisuutta osallistua omien 

palvelujensa suunnitteluun, ja mahdollisuutta arvioida palvelun laatua silloinkin, kun 

hänen toimintakykynsä on heikentynyt. Osallisuus on kokemuksellinen tunne mahdol-

lisuudesta vaikuttaa, osallistua ja toimia itseään koskevissa asioissa. Osallisuuden 

mahdollistuminen poistaa osattomuutta, joka merkitsee elämän kokemista turvattoma-

na ja yksinäisenä, vailla mahdollisuuksia vaikuttaa. Pahimmillaan osattomuus johtaa 

syrjäytymiseen yhteisöstä.  (STM 2013, 17–20.) 

Jotta iäkkään ihmisen osallistuminen olisi mahdollista, on hänen saatava riittävää tu-

kea ja apuvälineitä kompensoimaan vajeita aistitoiminnoissa, muistamisessa, liikku-

misessa ja yhteydenpitämisessä. Kunnassa eri sektoreiden palvelut tulee suunnitella 

ikäihmisille saavutettaviksi ja kohtuuhintaisiksi. Yksilöllistä hoitoa ja palveluja suun-

niteltaessa tulee iäkkään ihmisen voida osallistua palvelujensa suunnitteluun, hänen 

mielipiteensä tulee huomioida ja kirjata hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Hänelle on 

myös luotava mahdollisuus ilmaista mielipiteensä palveluista ja niiden laadusta, vaik-

ka hänen toimintakykynsä olisikin enemmän tai vähemmän heikentynyt. (STM 2013, 

17–20.) 
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3.3 Toimintakyvyn ja palveluntarpeen arvioinnin toimintamalli 

Tässä esiteltävä toimintamalli on Etelä- Kymenlaakson alueella SOTE-INTO Etelä-

Kymenlaakson osahankkeen kotihoidon työryhmän työskentelyn tuloksena rakennettu 

malli. Se sisältää ohjeistuksen (kuva 1) toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioimiseksi 

asiakkaan yhteydenotosta palvelutarpeen arvioimiseen, palvelun aloittamiseen, arvi-

ointiin ja päättymiseen. Malli sisältää myös alueellisesti yhteisesti sovitut käytettävät 

mittarit ja testit. Ohjeistuksen tavoitteena on yhtenäistää ja parantaa toimintakyvyn ja 

palvelujen tarpeen arvioinnin luotettavuutta. Toimintamalli sisältää keskeiset arvioin-

nin osa-alueet, joiden perusteella voidaan tehdä oikeudenmukainen ja toistettavissa 

oleva arvio asiakkaan toimintakyvystä. (Kotkan kaupunki: Toimintakykyä edistävä 

työote kotihoidossa 2012.) 

Toimintamalliin sisältyy menetelmänä toimintakykyä edistävä työote. Toimintakykyä 

edistävällä työotteella tarkoitetaan tässä mallissa asiakkaan omien voimavarojen ja it-

senäisyyden tukemista ja säilyttämistä. Siihen liittyy vahvasti myös itsemääräämisoi-

keus ja mahdollisuus elämän mielekkäänä kokemiseen osallistumalla mahdollisimman 

paljon omien asioidensa hoitamiseen ja hallintaan. Työmenetelmässä korostuu suunni-

telmallisuus, tavoitteellisuus ja asiakkaan osallistuminen: palvelutarpeen ja toiminta-

kyvyn arviointiin, palveluiden suunnitteluun ja kirjaamiseen voimavaralähtöiseen hoi-

to- ja palvelusuunnitelmaan osallistuu asiakas, hänen läheisensä sekä vastuuhoitaja 

moniammatillisen tiimin tukemana. (Kotkan kaupunki: Toimintakykyä edistävä työote 

kotihoidossa 2012.) 
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Kuva 1. Toimintakyvyn ja palveluntarpeen arvioinnin toimintamalli 

 

YHTEYDEN 

OTTO 

•  Apuvälineenä puhelinhaastattelulomake. Yhteydenotot kirjataan 
potilastietojärjestelmään. Asiakkaalle varataan kotikäyntiaika hoidon tai 
palveluntarpeen kiireellisyydestä riippuen joko viivytyksettä tai 7 arkipäivän 
kuluessa. 

KÄYNTI 

•Apuvälineenä tarkistuslista 

•Asiakkaan näkemys omasta tilanteestaan, lupa asiakas- ja potilastietoihin, 
asiakkaan voimavarat. 

•Terveystottumukset; ravitsemus, uni, liikkuminen, päihteet. 

•Yhteinen kirjaamismalli, fraasi ”väliarvio” terveyskertomukseen kirjaamista varten. 

SEURAAVAT 
KÄYNNIT 

•Muodostuu arviointijakso 

•Tarpeiden mukaisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan ja kirjataan, asiakkaan 
kokemusta kirjataan. 

•Työmenetelmänä on toimintakykyä edistävä työote, motivoiva vuorovaikutus ja 
tavoitteellinen ohjaus. 

•Huomioidaan ne toimintakyvyn osa – alueet, joissa on tarvetta tuelle ja ohjaukselle. 

MITTARIT JA 
TESTIT 

•  RAVA 

•MMSE 

•AUDIT (C) 

•GDS 

•FYYSINEN TOIMINTAKYKY 

PALVELU 

PÄÄTÖS 

 

•Palvelut perustellaan toimintakyvyn alentumalla 

•Kielteinen päätös perustellaan osoittamalla riittävä toimintakyky 

•Kirjaukset ja testit ovat perusteena oikeudenmukaiselle ja toistettavalle arviolle, joka 
on perusteluna päätökselle. 

•Kielteinen päätös  palveluohjaus, tukipalvelut 
 

PÄÄTÖKSEN 
PERUSTEENA 

HOITO- JA 
PALVELUSUUNI-

TELMA                                                                       

 

 

•Valitaan vastuuhoitaja. 

•Vastuuhoitaja vastaa hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisesta ja mallin mukaisesta 
arvioinnista säännöllisesti sekä koordinoi asiakkaan kokonaishoitoa 
moniammatillisessa yhteistyössä omaisten, muiden hoitotyöntekijöiden ja 
kolmannen sektorin kanssa.  
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4 VASTUUHOITAJA-TOIMINTAMALLI 

Vastuuhoitaja- toimintamallia alettiin kehittää Kotkassa, koska haluttiin juurruttaa 

toimintakykyä edistävän työotteen toteuttamista asiakastyössä. Vastuuhoitajan roolia 

haluttiin korostaa asiakkaan yksilöllisen hoidon, ja kuntoutumisen suunnittelussa, ja 

toteutuksen oikea-aikaisessa varmistamisessa. Vastuuhoitaja- toimintamallilla halu-

taan parantaa asiakastyön laatua ja työn sujuvuutta, sekä parantaa asiakkaan ja omais-

ten kanssa tapahtuvaa vuorovaikutusta.(Kotkan kaupunki: Vastuuhoitaja- toiminta-

malli 2013, 3.) 

Vastuuhoitaja- toimintamalli on työstetty yhdessä kotihoidon henkilökunnan kanssa. 

Mallia on työstetty talvella 2012 kahden ennakkotehtävän kautta ja kahdessa tilaisuu-

dessa joissa käsiteltiin vastuuhoitajuutta ja siihen liittyviä sisältöjä pienryhmissä.   

Vastuuhoitajan tehtävät ja niiden tekeminen, vastuuhoitajana onnistuminen, eri am-

mattiryhmille vastuuhoitajuuden määrittely, kehittäminen, yhteistyö, vastuuhoitajan 

ominaisuudet ja arviointi olivat asioita joita käsiteltiin. (Kotkan kaupunki: Vastuuhoi-

taja- toimintamalli 2013, 3.) 

Tässä toimintamallissa on hyödynnetty materiaalia näistä tilaisuuksista ja tehtävistä. 

Tavoitteena on, että jokaiselle kotihoidon asiakkaalle on nimetty vastuuhoitaja, joka 

yhdessä moniammatillisen työryhmän kanssa vastaa asiakkaan kokonaisvaltaisesta 

hoitotyöstä. Asiakkaalle nimetään aina myös korvaava hoitaja. Vastuuhoitajina voivat 

toimia kaikki ammattiryhmät. Kotihoidossa näitä ammattiryhmiä ovat sairaanhoitaja/ 

terveydenhoitaja, perushoitaja/lähihoitaja, kodinhoitaja tai kotiavustaja. (Kotkan kau-

punki: Vastuuhoitaja-toimintamalli 2013, 5.) 

Asiakkaan vastuuhoitajuudesta sovittaessa otetaan huomioon asiakkaan toimintakyky 

ja palvelun tarve, sekä työntekijän ammatillinen koulutus ja osaaminen. Asiakkaan 

kokonaishoidon koordinointi moniammatillisessa yhteistyössä on vastuuhoitajan ydin-

tehtävä. Jokaisella asiakkaalla on oikeus vastuuhoitajaan, ja toimintakykyään vastaa-

vaan palveluun. (Kotkan kaupunki: Vastuuhoitaja-toimintamalli 2013, 5.) 

Vastuuhoitaja huolehtii hoitosuunnitelman laatimisesta, sekä säännöllisen arvioinnin 

toteuttamisesta yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa. Hän tapaa asiakkaan säännölli-
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sesti havaitakseen muuttuneen toimintakyvyn ja palveluntarpeen. Vastuuhoitaja kirjaa 

hoito- ja palvelusuunnitelmaan asiakkaan näkemyksen omasta tilanteestaan, sekä asi-

akkaan ja läheisten toiveet hoidon ja palvelun toteuttamiseksi. (Kotkan kaupunki: 

Vastuuhoitaja-toimintamalli 2013, 7.) 

 

Kuva 2. Yhteistyö 

 

Kotkan kotihoidon vastuuhoitaja-toimintamallissa asiakas on keskiössä ja kaikki toi-

minta tähtää tarpeenmukaiseen ja laadukkaaseen hoivaan ja hoitoon. (Kuva 2.) Kaikil-

la asiakkailla on oikeus palveluun joka vastaa heidän toimintakykyään. (Kotkan kau-

punki: Kotihoidon vastuuhoitaja- toimintamalli 2013, 5 - 6.) 

4.1 Vastuuhoitajuus 

Yksilövastuisella hoitotyöllä tarkoitetaan, sekä tapaa jolla hoitotyö organisoidaan, että 

filosofista toimintaperiaatetta. Se perustuu potilaskeskeiseen hoitotyön filosofiaan, 

jonka tarkoituksena on mahdollistaa asiakkaan osallistuminen omaan hoitoonsa toi-

mintakykynsä mukaan, ja taata asiakkaalle hoito joka on tarkoituksenmukaista. Orga-

nisointitapana se merkitsee sitä että asiakkaalle valitaan yksilöllisesti vastuussa oleva 

työntekijä, joka kantaa vastuun hoidosta ja sen koordinoinnista. Tässä työssä käytän 

yksilövastuisesta hoitotyöntekijästä nimeä vastuuhoitaja. (Munnukka 1993, 99.) 

 Asiakas 
on 

keskiössä 

Yhteistyö 
omaisten ja 

läheisten kanssa 

Yhteistyö 
yhteistyö-

kumppaneiden 

 kanssa 

Yhteistyö 
tiimin 
kanssa 
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Yksilövastuinen hoitotyö on kahden tasa-arvoisen ihmisen, asiakkaan ja vastuuhoita-

jan välinen yhteistyö. Siinä molemmat tekevät työtä asiakkaan terveyden edistämisek-

si ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Asiakkaan elämäntilanne on ainutlaatuinen ja hoi-

taja tuo henkilökohtaisen ammatillisuutensa asiakkaan käyttöön. Asiakkaalla on mah-

dollisuus kokea turvaa toisesta ihmisestä, läheisyyttä ja tulla autetuksi oikeaan aikaan. 

Luottamuksellinen yhteistyö vaatii aikaa ja jatkuvuutta. (Munnukka 1993, 99.) 

Vastuuhoitajuuden katsotaan perustuvan yksilövastuiseen hoitotyön malliin. Käsite 

yksilövastuinen hoitotyö on työnjakomalli, jossa tarkastelun kohteena on vastuuhoita-

jan tehtäviksi sovitut periaatteet ja tehtävät asiakkaan hoidossa. Tässä työnjakomallis-

sa tietty hoitaja vastaa tietyn asiakkaan vastuuhoitajan tehtäviksi sovittuja eri työaluei-

ta. Yksilövastuisen hoitotyön kuvauksia kirjallisuudessa ovat: vastuu päätöksenteossa, 

yksilöllinen vastuu, hoitotyön jatkuvuus ja toteuttaminen kokonaisvaltaisesti sekä hoi-

don koordinointi (Munnukka & Aalto 2002, 24–25.) 

Vastuuhoitaja syventyy asiakkaansa taustatietoihin ja nykytilanteeseen. Hän on asiak-

kaansa asianajaja ja pitää huolta siitä, että asiakkaan asiat tulevat hoidettua. Hän seu-

raa asiakkaan vointia, toimintakykyä ja arvioi sen hetkisten palvelujen riittävyyttä. 

Tarvittaessa hän pyytää konsultointia tai arviota muilta hoitotiimin jäseniltä ja antaa 

ohjeita heille käytännön hoidosta. Kaikkia asiakkaan asioita ei ole tarpeellista kertoa 

tiimille, vain hoidon kannalta oleelliset. (Larmi, Tokola & Välkkiö 2005, 110–111.) 

Tuttu, pitkäaikainen hoitosuhde saa asiakkaan kohtelemaan hoitajaa tasavertaisena, 

jolloin vuorovaikutus on avointa ja luottamuksellista ja auttaminen ottaa huomioon 

asiakkaan erilaiset tarpeet (Tepponen 2003, 96). Tuttu hoitaja voi parhaiten avustaa 

arkaluontoisissa asioissa, kun taas alati vaihtuva hoitaja saattaa johtaa ongelmien sa-

laamiseen ja vaikeuttaa asiakkaan avun saantia (Vallejo Medina ym. 2007, 228).  

Vastuuhoitaja on asiakkaan yksilöllisen hoidon ja kuntoutuksen suunnittelija ja toteut-

taja. Hän koordinoi asiakkaan kokonaishoitoa esim. moniammatillisessa yhteistyössä 

omaisten, muiden hoitotyöntekijöiden ja kolmannen sektorin kanssa. Käytännössä 

vastuuhoitajuus merkitsee asiakkaan taustaan ja elämäntilanteeseen paneutumista ja 

oman ammattitaidon täysimääräistä käyttämistä asiakkaan hyväksi. Vastuuhoitaja on 

asiakkaan asioiden tuntija ja asioiden ajaja. Hän on asiakkaalle läheinen ihminen hoi-

totiimissä ja asiakkaan ensisijainen hoitaja. Hän on myös asiakkaan ja omaisten tukija, 
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hoitotiimin jäsenten neuvonantaja, asiakkaan hoitoon ja palveluun osallistuvien toimi-

joiden yhdyslenkki ja asiakasta koskevan tiedon välittäjä. (Larmi ym. 2005, 110–111.) 

4.2 Asiakaslähtöisyys 

Asiakaslähtöisyys on varsin nuori käsite. Suomessa asiakaslähtöisyydestä on alettu 

puhua vasta 1990-luvun alussa. Asiakaslähtöinen näkökulma on otettu esiin hallitus-

ohjelmassa 1995, jolloin erityishuomiota kiinnitettiin asiakasnäkökulman parantami-

seen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. 

Asiakaslähtöisyydellä tarkoitetaan asiakkaan ja ammattilaisen välistä tasa-arvoista 

suhdetta sekä vuoropuhelua. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen lähtökohtana 

ovat aina asiakkaan ja hänen perheensä tarpeet. Tarpeiden arviointi ja palveluista so-

piminen yhdessä on erittäin tärkeää. Jos tulee ristiriitatilanteita, ne tulisi selvittää yh-

dessä asiakkaan kanssa ja löytää yhteinen ratkaisu. Ideaali tilanne on se, että asiakas 

kokee että hänen mielipidettään on kuunneltu ja ymmärretty ja että hän itse saa olla 

päättämässä toimista hänen auttamisekseen (Lappalainen & Turpeinen 1998, 25 

Asiakkaasta puhuttaessa voidaan tarkoittaa henkilöä, henkilöryhmää tai organisaatio-

ta. Palvelujen vastaanottaja on asiakas. Asiakas, jolla on terveydentilaansa koskevia 

ongelmia ja joka tarvitsee terveydenhuollon palveluita, on potilas. Nykyisin asiakas-

käsitettä käytetään kuvaamaan kaikkia yksilöitä, jotka ovat sosiaali- ja terveydenhuol-

lon asiakkaina, myös potilaita. Ensisijaisesti asiakas on se, joka käyttää palveluita ja 

maksaa niistä. Asiakas-käsitteellä on erilaisia sisältöjä, mm. itseohjautuva, aktiivinen 

ja moderni, mutta oikeasti asiakas on riippuvuussuhteessa palvelujen antajaan. (Sorsa 

2002, 3.) 

Rinnakkaiskäsitteinä asiakaslähtöisyydelle voidaan käyttää potilaslähtöisyyttä, asia-

kaskeskeisyyttä, ihmiskeskeisyyttä tai potilaskeskeisyyttä. Potilaslähtöisyydessä poti-

las itse suunnittelee ja arvioi hoitoaan. Asiakaskeskeisyydessä asiakas on keskipistees-

sä ja palvelut organisoidaan asiakkaan tarpeista lähtien. Ihmiskeskeisyydessä painote-

taan työskentelyä, joka lähtee asiakkaan tarpeista ja on joustavaa ja avointa toimintaa 

potilaan edun mukaisesti. Potilaskeskeisyydessä vastataan potilaan tarpeisiin ammatil-

lisesti, korostetaan hoitajan näkemystä potilaan parhaasta. (Tuominen 2006, 11.) 
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Valtakunnallisessa suosituksessa: Sosiaali- ja terveydenhuollon laadunhallinta 2000-

luvulle todetaan, että asiakkaan ja ammattilaisen välinen tasa-arvoinen vuoropuhelu ja 

kahdensuuntainen vaikuttaminen ovat asiakaslähtöistä toimintaa (Stakes 1999, 11). 

STM:n sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmä sanoo väliraportissaan, että 

asiakaslähtöisyys on asiakkaan tarpeista lähtevää sosiaalihuollosta päättämistä ja sen 

toteuttamista, kuunnellen asiakkaan mielipiteitä ja toiveita (STM 2010, 46). Asiakas-

lähtöisyydellä varmistetaan hyvä laatu sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä, 

asianmukainen palvelu, hoito ja kohtuullisessa ajassa hoitoon pääseminen (STM 2007, 

36 - 37). 

Asiakaslähtöisen toiminnan pohja on lainsäädännössä. Asiakkaan asemaa parannettiin 

säätämällä potilasvahinkolain rinnalle laki potilaan asemasta ja oikeuksista, laki sosi-

aalihuollon asiakkaiden asemasta ja oikeuksista sekä laki terveydenhuollon ammatti-

henkilöistä. Lakien tarkoitus on turvata asiakkaan asema täsmentämällä ja yhtenäistä-

mällä hoitoa ja kohtelua koskevia periaatteita sekä edistämällä potilasturvallisuutta ja 

palvelujen laatua. (Potilasvahinkolaki 585/1986 (muutos 87/99), laki potilaan asemas-

ta ja oikeuksista 785/1992 (muutos 653/2000), laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta 

ja oikeuksista 812/2000, laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994, laki so-

siaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 ja kuntalaki 

365/1995.) 

4.3 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

Vastuuhoitajan työskentelyssä korostuu toimiva yhteistyö eri ammattiryhmien edusta-

jien, kolmannen sektorin toimijoiden, asiakkaan läheisverkoston ja ulkopuolisten pal-

veluntuottajien kanssa. Yhtä tärkeässä roolissa on vuorovaikutusosaaminen asiakkaan 

kohtaamisessa. (Kotkan kaupunki: Vastuuhoitaja – toimintamalli 2013,5.) 

Hyvä vuorovaikutus asiakkaan ja hoitajan välillä perustuu dialogiseen hoitosuhtee-

seen. Dialogisessa hoitosuhteessa kaksi ihmistä kohtaa toisensa erillisinä persoonina. 

Siihen kuuluu toisen ihmisen arvostaminen, huomioiminen ja erilaisuuden hyväksy-

minen sekä sitoutuminen hoitosuhteeseen. Asiakas sekä hoitaja ovat osallisina hoi-

tosuhteessa tasavertaisina.  Kyky katsoa maailmaa asiakkaan silmin ja kuunnella asi-

akkaan korvin avaa tien asiakkaan maailmaan. Vanhustyössä asiakkaan ei-kielelliset 

ilmaisutavat, omat sanonnat ja vertauskuvat muodostavat vuorovaikutustilanteessa sil-

lan hänen elämysmaailmaansa. Kyky eläytyä asiakkaan maailmaan luo edellytyksiä 
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dialogisen hoitosuhteen syntymiselle. Yhteisen ymmärryksen syntyminen vuorovaiku-

tuksessa edellyttää hoitajan kykyä reflektoida omia, sekä asiakkaan ajatuksia ja toi-

mintaa. Dialogisen hoitosuhteen kautta voidaan löytää ja ottaa käyttöön asiakkaan 

omia voimavaroja ja luoda omannäköinen elämänkulku ja tukikeinot sen toteuttami-

seen. Välittämisen etiikka korostaa hoitotyössä vastuuta toisesta ihmisestä ja halua 

tehdä hyvää. On kyettävä arkipäivän tilanteissa ymmärtämään asiakkaan tarpeita ja 

vastaamaan niihin. Molemminpuolinen luottamus hoitosuhteessa tuo asiakkaalle us-

kallusta ottaa riskejä ja lisää hoitajan sekä asiakkaan uskoa tavoitteiden saavuttami-

seen. Hyvä vuorovaikutussuhde auttaa asiakasta näkemään mahdollisuutensa tässä 

hetkessä ja luo toivoa ja rohkeutta omanlaisensa elämän toteuttamiseen. (Vallejo Me-

dina ym. 2007, 350–352.) 

Vanhustyössä asiakkaan kohtaamisessa saattaa syntyä ristiriitaa työtehtävien suoritta-

misen ja kohtaamisen välillä. Työkäytännöissä työtehtävien suorittaminen painottuu 

kohtaamisen kustannuksella. Työsuorituksilta odotetaan tehokkuutta, teknologiaa 

hyödynnetään ja kohtaamistilanteet vaikuttavat kiireisiltä. Vanhustyön teoriassa ko-

rostetaan kohtaamisen ja vuorovaikutuksen merkitystä, mutta arjen työssä näkyy edel-

leen tekemisen kulttuuri. Vanhustyön laadun kuvaajina käytetään mitattavissa olevia 

asioita, jotka kohdistuvat tekemiseen, eivät kohtaamiseen. (Palomäki & Toikko 2007, 

271–272.) 

Myös tekeminen tulee aina suhteuttaa työtä ohjaaviin eettisiin periaatteisiin, joita voi-

vat olla esimerkiksi itsemääräämisoikeus, yksityisyys, hyvän tekeminen ja oikeuden-

mukaisuus. Tekemiseen ja toimenpiteisiin liittyvä toimintatapa liittyy aina käsillä ole-

vaan hetkeen, toiminnan tehokkuuteen ja sen osoittamisen tarpeeseen työyksikössä. 

Kohtaamisessa tulisi korostaa dialogisuutta, asiakkaan eletyn elämän ja hänen tarinan-

sa tuomaa voimaannuttavaa vaikutusta. Vanhus sekä hoitaja pystyvät näin hahmotta-

maan nykytilannetta menneen elämän kokoavana vaiheena. Vanhuksen tarinan kuun-

teleminen rikastuttaa vuorovaikutusta monin veroin enemmän kuin laadukkaastikin 

suoritetut auttamistoimenpiteet ja palvelut. Kohtaaminen saa yksilöllisen sisällön, kun 

vanhuksen tarinalle annetaan merkitys sairaskertomuksen ja ammattipuheen rinnalla. 

(Palomäki & Toikko 2007, 284–286.) 

 Moniammatillisen yhteistyön käsite on tutkimusten mukaan erittäin epämääräinen. 

Peruskäsitteet ovat moniammatillinen yhteistyö ja moniammatillinen tiimityö. Mo-
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niammatillinen rinnakkain työskentely ja roolirajoja rikkovat työskentelymuodot sisäl-

tyvät niihin. (Veijola 2004, 20.) Moniammatillisuus on käsite, jota laajasti käytetään 

arkikeskusteluissa, mutta jolla on erilaisia merkityksiä. Sillä voidaan tarkoittaa mo-

niammatillista ihmistä, joka on eri ammattiryhmien asiantuntija. Yleisimmin mo-

niammatillisuudella tarkoitetaan eri ammattiryhmissä työskentelevien asiantuntijoiden 

työskentelyä yhdessä, niin että jaetaan osaaminen, tieto ja valta. (Karila & Nummen-

maa 2005, 212.)  Moniammatillisuus voi myös käsittää organisaation tai ryhmän väli-

sen vuorovaikutuksen, jolla pyritään samaan päämäärään (Isoherranen 2005, 32). 

Moniammatillisen yhteistyön onnistuminen vaatii myös, että toimijoilla on yhteinen 

kieli ja käsitteet. Moniammatillinen osaaminen ei tapahdu laittamalla työntekijöitä yh-

teen, kuten Karila & Nummenmaa (2005, 214) huomauttavatkin. Kun tunnistetaan 

työn päämäärät ja tavoitteet sen sijaan, että tyydytään vain tiedon vaihtamiseen, voi-

daan puhua moniammatillisesta yhteistyöstä. Asiantuntijakeskeisyyden sijaan pitäisi 

pyrkiä asiantuntijoiden väliseen vuoropuheluun, eli tuoda oma näkemys yhteisesti ar-

vioitavaksi. (Hakkarainen, Helenius & Jääskeläinen 1999, 30–31.)  

Isoherrasen (2005, 32) mukaan moniammatillisuudella voidaan tarkoittaa myös ryh-

män tai organisaation välistä vuorovaikutusta ja toimintaa, jonka pyrkimyksenä on yh-

teinen tulos tai päämäärä. Yhteistyöllä taas voidaan tarkoittaa toimintaa yhdessä va-

paa-aikana, työssä tai muissa sosiaalisissa tilanteissa yhteisten tavoitteiden saavutta-

miseksi. Moniammatillisuus tuo yhteistyöhön useita tiedon ja osaamisen näkökulmia. 

Keskeistä yhteistyössä on se kuinka tieto ja osaaminen saadaan kootuksi yhteen, jol-

loin saadaan mahdollisimman kokonaisvaltainen käsitys asiakkaasta. (Isoherranen 

2005, 33.) Vastuunotto, selkeä käsitys omasta tehtävästä, toisten asiantuntijuuden 

kunnioitus, kokonaisuuksien ymmärrys sekä kuuntelu- ja ilmaisutaidot ovat edellytyk-

siä moniammatilliseen yhteistyöhön (Sipari 2008, 36).  

5  TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on arvioida vastuuhoitaja-toimintamallin toteutu-

mista Kotkan kotihoidossa. Tärkeimpinä tehtävinä vastuuhoitajalla on asiakkaan ko-

konaishoidon koordinointi ja yhteistyö moniammatillisesti. Tutkimuskysymyksinä 

ovat: 

1. Miten vastuuhoitajuus toteutuu kotihoidon henkilökunnan työskentelyssä? 
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2. Miten vastuuhoitaja toteuttaa yhteystyötä eri tahojen kanssa? 

5.1 Menetelmän valinta ja aineiston keruu 

Tässä työssä on käytetty kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusta, jota käytetään 

usein sosiaali- ja yhteiskuntatieteissä. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa keskeisiä piir-

teitä ovat yleispätevien syiden ja seurausten lakien korostaminen. Tämän taustalla on 

niin kutsuttu realistinen ontologia, joka tarkoittaa sitä että objektiivisesti todettavat to-

siasiat rakentavat todellisuuden. Filosofinen suuntaus nimeltä looginen positivismi ko-

rostaa sitä, että kaikki tieto on lähtöisin suorasta aistihavainnosta ja näihin havaintoi-

hin perustuu looginen päättely.  (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 139.) 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa käytetään usein tutkimustapana kyselyä. Tämä tunne-

taan nimellä survey-tutkimus. Termi survey on englantia ja sillä tarkoitetaan kyselyn, 

haastattelun ja havainnoinnin muotoja, joissa aineistoa kerätään standardoidusti eli jo-

kaiselta vastaajalta täsmälleen samalla tavalla. Tutkittavat muodostavat otoksen tai pe-

rusjoukosta otetun näytteen. (Hirsjärvi ym. 2010, 193.) 

Tähän työhön valittiin metodiksi kvantitatiivinen tutkimus, koska tavoitteena on kerä-

tä tietoa suurelta määrältä hoitohenkilöstöä ja näin saada tutkimusongelmaan parhai-

ten vastaus. Kysely tehtiin survey-tutkimuksena ja aineisto kerättiin strukturoidulla 

kyselylomakkeella (liite 1) jossa oli myös avoimia kysymyksiä.. Sähköinen kyselylo-

make säästää aikaa, kun asiaa kysytään monelta eri ihmiseltä. Kyselylomake joka on 

laadittu huolellisesti, voidaan käsitellä tallennettuun muotoon nopeasti, ja analysointi 

onnistuu tietokoneen avulla. (Hirsjärvi ym. 2010, 195.) 

Kyselyssä oli myös kolme avointa kysymystä, koska haluttiin, että vastuuhoitajat voi-

vat omin sanoin vastata näihin kysymyksiin. Analysoinnissa käytettiin induktiivista si-

sällönanalyysiä, joka tarkoittaa aineistolähtöistä analyysiä. Sitä on aiheellista käyttää, 

jos aiheesta ei ole aikaisempaa tietoa tai jos tieto on hajanaista. (Kankkunen & Vehvi-

läinen-Julkunen 2013, 167.) 

5.2 Tutkimuksen kohderyhmä/otanta 

Tutkimuksen kohderyhmänä on Kotkan alueellisen kotihoidon hoitohenkilöstö. Tut-

kimukseen valittiin alueellinen kotihoito, jossa työskentelee sairaan- ja terveydenhoi-
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tajia, perus- ja lähihoitajia sekä kotiavustajia ja kodinhoitajia. Yhteensä työntekijöitä 

on 134. Otantatapa oli tarkoituksenmukainen otanta, joka tarkoittaa sitä, että osallistu-

jat on tietoisesti valittu tutkimukseen (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 

112). Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselylomakkeella jossa oli strukturoituja ky-

symyksiä. Lisäksi oli neljä avointa kysymystä.  

Kotona kokonainen elämä -hanke oli mukana antamalla asiantuntijansa tehdä kysely-

lomakkeen sähköiseen muotoon ja postittamalla kyselyn osastonhoitajien kautta. Sa-

malla lähetettiin saatekirje, jossa kerrottiin tutkimuksen tarkoitus. Vastausajaksi annet-

tiin kaksi viikkoa, mutta sen jälkeen postitus toistettiin, koska vastauksia oli tullut niin 

vähän. Hankkeen asiantuntija luovutti tiedot vastausajan päätyttyä. 

5.3 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida tutkimuksen validiteetilla 

ja reliabiliteettia. Validiteetti tarkoittaa sitä, onko tutkimuksella mitattu sitä, mitä on 

ollut tarkoitus mitata. Tämä viittaa käytännössä teoreettisten käsitteiden operationali-

sointia muuttujiksi. Operationalisointi tarkoittaa loogista toimintaa, jolla ilmiöstä on 

hankittu tietoa mittaamisen tai havaintojen avulla niin että ilmiö voidaan selittää ja 

ymmärtää. (Kankkunen, Vehviläinen & Julkunen 2013, 189.) Tutkimuksen validius 

toteutuu, kun tutkija onnistuu teoreettisten käsitteiden muuttamisessa arkikielelle ja 

pystyy siirtämään käsitteet mitattavaan muotoon. Reliabiliteetti tarkoittaa taas tulosten 

pysyvyyttä, eli tulokset eivät voi olla sattumanvaraisia. Tutkijan täytyy arvioida re-

liabiliteettia jo tutkimuksen aikana. Mikäli tutkimuksessa saadaan samat tulokset riip-

pumatta siitä kuka on tutkijana, tulosta voidaan pitää luotettavana. (Heikkilä 2004, 

29–30; Vilkka 2007, 149–151.)  

Kaiken tieteellisen tekemisen ydin on tutkimuksen etiikka. Sen kehittäminen on ollut 

keskiössä niin hoitotieteellisessä kuin muidenkin tieteenalojen tutkimuksissa pitkään. 

Tutkimusetiikka voidaan jakaa tieteen sisäiseen ja ulkopuoliseen etiikkaan. Sisäinen 

etiikka viittaa tieteenalan luotettavuuteen jolloin tarkastellaan tutkijan suhdetta koh-

teeseen, tavoitteisiin ja prosessiin. Perusvaatimus on, että aineistoa ei keksitä tai vää-

rennetä. Ulkopuolinen etiikka taas viittaa ulkopuolisten asioiden vaikuttavuutta aiheen 

valintaan ja tutkimuksen laatuun. Rahoittajien halu tukea tietyntyyppistä tutkimusta on 

tästä yleisin esimerkki. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 211–212.) 
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Tähän tutkimukseen on saatu Kotkan kaupungilta tutkimuslupa. Kysely oli vastaajille 

vapaaehtoinen, eikä kysymyksistä pystynyt päättelemään vastaajien henkilöllisyyttä. 

Tutkijalla on vaitiolovelvollisuus, jos vastauksissa on ilmennyt tietoja, joista pystyy 

tunnistamaan vastaajan. Opinnäytetyön valmistuttua tullaan vastaukset hävittämään 

asianmukaisesti. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 226–227.) 

Tässä tutkimuksessa vastausprosentti jäi pieneksi, (41 %) joten tulokset eivät ole 

yleistettävissä, mutta ovat silti suuntaa antavia. Lomake esitestattiin yhdellä kotihoi-

don työntekijällä, eikä muutoksia tarvinnut tehdä. Kysymykset yritettiin muotoilla 

työelämän ohjaajan kanssa niin, että jokainen vastaaja ymmärtää kysymyksen samalla 

tavalla. 

6 TUTKIMUSTULOKSET 

Kyselyn kohderyhmänä oli 134 alueellisen kotihoidon työntekijää, jotka toimivat vas-

tuuhoitajina. Vastauksia saatiin määräaikaan mennessä 55 eli vastausprosentti oli 41 

%. Opinnäytetyön kyselylomake sisälsi 11 kysymystä. Kysymykset yksi ja kaksi kar-

toittivat vastaajien taustatietoja. Taustamuuttujina käytettiin ikää, tutkintoa, hoitoalan 

työkokemusta, aluetta, jossa työskentelee, ja sitä toimiiko vastuuhoitajana. Tämä ky-

syttiin, koska haluttiin, että vain vastuuhoitajana toimivat vastaavat kyselyyn. Kysy-

mykset oli jaettu pääluokittain seitsemään pääkysymykseen. Kaikissa oli alakysymyk-

siä, joissa käytettiin neljäportaista Likertin asteikkoa. Likertin asteikon muuttujat oli-

vat seuraavat: 1= ei koskaan, 2= harvoin, 3= usein, 4= aina. Tavallisesti Likertin as-

teikot ovat 5- tai 7-portaisia (Hirsjärvi ym. 2010, 200), mutta tästä kyselystä jätettiin 

pois neutraali vaihtoehto. Syynä oli se, että kaikilla vastaajilla on kokemusta kysyttä-

vistä asioista. Kysymyksillä kolmesta viiteen haettiin vastausta tutkimuskysymykseen 

yksi ja kysymyksillä kuusi ja seitsemän haettiin vastausta tutkimuskysymykseen kak-

si. (Liite 2.) Kysymykset 8 - 11 olivat avoimia kysymyksiä, joilla haluttiin saada tietoa 

vastuuhoitaja-toimintamallin toimivuudesta ja mahdollisista kehittämiskohteista. Nä-

mä analysoitiin induktiivisella eli aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. 

6.1 Taustatekijät 

Kyselyyn vastanneista (N=55) 42 % oli 20–40-vuotiaita ja yli 40-vuotiaita oli 58 %. 

(kuva 3.) Kyselyssä oli vaihtoehtona myös alle 20-vuotias, mutta näitä oli vastaajista 0 
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%. Alueittain vastaajia oli Karhulasta 27 %, Kotkansaarelta 42 % ja Länsi-Kotkasta 31 

%. 

 

Kuva 3. Vastaajien ikäjakauma 

Vastaajista 24 % oli sairaan- tai terveydenhoitajia, 64 % perus- tai lähihoitajia ja 13 % 

kodinhoitajia tai kotiavustajia. (Kuva 4.) 

 

Kuva 4. Ammattiryhmät 

Kyselyyn vastanneista suurin osa (40 %) ilmoitti työskennelleensä kotihoidossa yli 10 

vuotta. 5 - 10 vuotta työskennelleitä oli 27 % vastaajista. Vastaajista 33 % oli työs-

kennellyt kotihoidossa alle viisi vuotta. (Kuva 5.) 
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Kuva 5. Työskentelyvuodet kotihoidossa 

Vastaajista 76 % toimi vastuuhoitajana 3 - 6 asiakkaalle. 7 % vastasi, että vastuu-

hoidettavia oli 1 - 2. Yli 6 vastuuhoidettavaa oli 16 % vastaajista.  (Kuva 6.) 

 

Kuva 6. Vastuuhoidettavien määrä  

6.2 Toimintakyky ja palveluntarpeen arviointi 

Taulukossa 1 käsitellään toimintakyvyn ja palveluntarpeen arviointiin liittyviä mitta-

reita. Näitä mittareita ovat: RAVA- toimintakykymittaus, MMSE- muistitesti, AU-

DIT-C- alkoholin käyttöä arvioiva testi ja GDS-15- masennusseula. Kyselyssä kysyt-

tiin mittareiden käytöstä arvioitaessa asiakkaan toimintakykyä ja palveluntarvetta. 

Vastaajista yli puolet (56 %) oli käyttänyt ”aina” RAVA- toimintakykymittaria, mutta 

vain 27 % oli tehnyt ”aina” asiakkaalleen MMSE- muistitestin. AUDIT-C testin oli 

tehnyt 35 % vastaajista ”aina”. (Taulukko 1.) 

33% 

27% 

40% 

Työssä kotihoidossa 

< 5 v

5-10 v

> 10 v

7% 

77% 

16% 

Vastuuhoidettavien määrä 

yksi-kaksi

kolme-kuusi

> 6
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Taulukko 1. Toimintakyky ja palveluntarpeen arviointi 

Olen tehnyt 

asiakkailleni 

RAVA- toi-

mintakykymit-

tauksen 

Kotka N=55 Karhula N=15 Kotkansaari 

N=23 

Länsi-Kotka 

N=17 

aina 56 % 33 % 57 % 76 % 

usein 33 % 53 % 26 % 24 % 

harvoin 7 % 13 % 9 % 0 % 

ei koskaan 4 % 0 % 9 % 0 % 

Olen tehnyt 

asiakkailleni 

MMSE- muis-

titestin 

Kotka N=55 Karhula N=15 Kotkansaari 

N=23 

Länsi-Kotka 

aina 27 % 27 % 26 % 29 % 

usein 45 % 33 % 43 % 59 % 

harvoin 15 % 33 % 9 % 6 % 

ei koskaan 13 % 7 % 22 % 6 % 

Olen tehnyt 

asiakkailleni 

AUDIT-C- 

alkoholin käy-

tön arvioinnin 

Kotka N=55 Karhula N=15 Kotkansaari 

N=23 

Länsi-Kotka 

N=17 
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aina 35 % 33 % 22 % 53 % 

usein 35 % 33 % 35 % 35 % 

harvoin 25 % 33 % 30 % 12 % 

ei koskaan 5 % 0 % 13 % 0 % 

Olen tehnyt 

asiakkailleni 

GDS-15 ma-

sennusseulan 

Kotka N=55 Karhula N=15 Kotkansaari 

N=23 

Länsi-Kotka 

N=17 

aina 33 % 33 % 30 % 35 % 

usein 36 % 33 % 39 % 35 % 

harvoin 27 % 33 % 22 % 29 % 

ei koskaan 4 % 0 % 9 % 0 % 

 

6.3 Fyysinen toimintakyky 

Fyysisen toimintakyvyn testaaminen näytti tulosten mukaan olevan vähiten käytetty 

mittaristo kaikista vastuuhoitaja-toimintamallissa olevista mittareista. Testaamiseen 

kuuluu viisi eri testiä: istumasta ylösnousu, siirtyminen tuolista sänkyyn, seisominen 

silmät kiinni, esineen nostaminen lattialta ja kääntyminen 360 astetta. Noin 15 % kai-

kista vastanneista vastasi tehneensä ”aina” jonkin fyysiseen toimintakyvyn mittaami-

seen tarkoitetun testin. Vastaavasti ”ei koskaan” tehneitä oli noin 7 %. Alueellisia ero-

ja oli huomattavissa, Karhulassa 0 % oli ”aina” tehnyt jonkin näistä testeistä, kun taas 

Länsi-Kotkassa 24 % oli ”aina” tehnyt jokaisen testin.  Länsi-Kotkassa ”ei koskaan” - 

vastauksen antoi jokaiseen osa-alueeseen 12 % vastaajista, Karhulassa 7 % vastaajista 

valitsi vaihtoehdon ”ei koskaan”. (Taulukko 2.) 
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Taulukko 2. Fyysinen toimintakyky 

Istumasta 

ylösnousu 

Kotka N=55 Karhula N=15 Kotkansaari 

N=23 

Länsi-Kotka 

N=17 

aina 16 % 0 % 22 % 24 % 

usein 40 % 40 % 43 % 35 % 

harvoin 36 % 53 % 30 % 29 % 

ei koskaan 7 % 7 % 4 % 12 % 

Siirtyminen 

tuolista sän-

kyyn 

Kotka N=55 Karhula N=15 Kotkansaari 

N=23 

Länsi-Kotka 

N=17 

aina 16 % 0 % 22 % 24 % 

usein 36 % 33 % 43 % 35 % 

harvoin 40 % 60 % 30 % 35 % 

ei koskaan 7 % 7 % 4 % 12 % 

Seisominen 

silmät kiinni 

Kotka N=55 Karhula N=15 Kotkansaari 

N=23 

Länsi-Kotka 

N=17 

aina 13 % 0 % 13 % 24 % 

usein 42 % 40 % 52 % 29 % 

harvoin 38 % 53 % 30 % 35 % 

ei koskaan 7 % 7 % 4 % 12 % 
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Esineen nos-

taminen lattial-

ta 

Kotka N=55 Karhula N=15 Kotkansaari 

N=23 

Länsi-Kotka 

N=17 

aina 15 % 0 % 17 % 24 % 

usein 36 % 33 % 43 % 29 % 

harvoin 42 % 60 % 35 % 35 % 

ei koskaan 7 % 7 % 4 % 12 % 

Kääntyminen 

360 astetta 

Kotka N=55 Karhula N=15 Kotkansaari 

N=23 

Länsi-Kotka 

N=17 

aina 15 % 0 % 17 % 24 % 

usein 35 % 33 % 43 % 24 % 

harvoin 42 % 60 % 30 % 41 % 

ei koskaan 9 % 7 % 9 % 12 % 

 

6.4 Voimavarakartoitus 

Voimavarakartoituksen oli tehnyt 36 % kaikista vastaajista ”aina”. ”Ei koskaan” vas-

tasi kaikista vastaajista 0 %. Alueellisia eroja löytyi tässäkin. Karhulassa 27 % vastaa-

jista oli ”aina” tehnyt voimavarakartoituksen, kun taas Länsi-Kotkassa vastaava luku 
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oli 41 %. (Kuva 7.) 

 

Kuva 7. Voimavarakartoitus 

 

Voimavarakartoituksen väittämiä olivat: olen arvioinut asuinympäristön turvallisuu-

den ja käytettävyyden, olen selvittänyt apuvälineiden tarpeen ja käytössä olevat apu-

välineet, olen käyttänyt toimintakyvyn ja palveluntarpeen toimintamallissa olevaa tar-

kistuslistaa, asiakas on ollut mukana palveluntarpeen arvioinnissa, omaiset ovat olleet 

mukana palveluntarpeen arvioinnissa, tiimin jäsen on ollut mukana palveluntarpeen 

arvioinnissa ja palveluohjaaja on ollut mukana palveluntarpeen arvioinnissa. 56 % 

kaikista vastaajista oli ”aina” selvittänyt apuvälineiden tarpeen ja käytössä olevat apu-

välineet. Suurin ero oli Kotkansaaren 43 % ja Länsi-Kotkan 76 %. Vastaavasti vain 7 

% vastasi, että omaiset ovat ”aina” olleet mukana palveluntarpeen arvioinnissa. Tässä 

alueellisia eroja oli, Karhulassa 0 % vastasi, että ”aina”, kun taas Kotkansaarella 13 % 

vastasi ”aina”. (Taulukko 3.) 

Taulukko 3. Voimavarojen kartoittaminen 

Olen arvioinut 

asuinympäris-

tön turvalli-

suuden ja käy-

tettävyyden 

Kotka N=55 Karhula N=15 Kotkansaari 

N=23 

Länsi-Kotka 

N=17 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Länsi-Kotka

Kotkansaari

Karhula

Kotka

ei koskaan

harvoin

usein

aina
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aina 49 % 47 % 43 % 59 % 

usein 36 % 33 % 39 % 35 % 

harvoin 15 % 20 % 17 % 6 % 

ei koskaan 0 % 0 % 0 % 0 % 

Olen selvittä-

nyt apuvälinei-

den tarpeen ja 

käytössä olevat 

apuvälineet 

Kotka N=55 Karhula N=15 Kotkansaari 

N=23 

Länsi- Kotka 

N=17 

aina 56 % 53 % 43 % 76 % 

usein 35 % 40 % 39 % 24 % 

harvoin 9 % 7 % 17 % 0 % 

ei koskaan 0 % 0 % 0 % 0 % 

Olen käyttänyt 

toimintakyvyn 

ja palveluntar-

peen toimin-

tamallissa ole-

vaa tarkistus-

listaa asiak-

kaan arvioin-

nissa 

Kotka N=55 Karhula N=15 Kotkansaari 

N=23 

Länsi-Kotka 

N=17 

aina 15 % 13 % 13 % 18 % 

usein 40 % 60 % 26 % 41 % 
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harvoin 38 % 20 % 48 % 41 % 

ei koskaan 7 % 7 % 13 % 0 % 

Asiakas on 

ollut mukana 

palveluntar-

peen arvioin-

nissa 

Kotka N=55 Karhula N=15 Kotkansaari 

N=23 

Länsi-Kotka 

N=17 

aina 45 % 53 % 30 % 59 % 

usein 42 % 33 % 48 % 41 % 

harvoin 13 % 13 % 22 % 0 % 

ei koskaan 0 % 0 % 0 % 0 % 

Omaiset ovat 

olleet mukana 

palvelutarpeen 

arvioinnissa 

Kotka N=55 Karhula N=15 Kotkansaari 

N=23 

Länsi-Kotka 

N=17 

aina 7 % 0 % 13 % 6 % 

usein 55 % 67 % 52 % 47 % 

harvoin 38 % 33 % 35 % 47 % 

ei koskaan 0 % 0 % 0 % 0 % 

Tiimin jäsen 

on ollut muka-

na palvelutar-

peen arvioin-

Kotka N=55 Karhula N=15 Kotkansaari 

N=23 

Länsi-Kotka 

N=17 
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nissa 

aina 16 % 7 % 22 % 18 % 

usein 64 % 67 % 57 % 71 % 

harvoin 20 % 27 % 22 % 12 % 

ei koskaan 0 % 0 % 0 % 0 % 

Palveluohjaaja 

on ollut muka-

na palvelutar-

peen arvioin-

nissa 

Kotka N=55 Karhula N=15 Kotkansaari 

N=23 

Länsi-Kotka 

N=17 

aina 4 % 0 % 4 % 6 % 

usein 35 % 53 % 17 % 41 % 

harvoin 55 % 40 % 65 % 53 % 

ei koskaan 7 % 7 % 13 % 0 % 

 

6.5 Vastuuhoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelma 

Vastuuhoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmaa koskevassa osassa oli seitsemän 

väittämää: teen hoito- ja palvelusuunnitelman asiakkaan kotona, omaiset ovat mukana 

hoito- ja palvelusuunnitelman tekemisessä, päivitän hoito- ja palvelusuunnitelman 

kolmen kuukauden välein, asiakas on mukana kun päivitän hoito- ja palvelusuunni-

telman, omaiset ovat mukana kun päivitän hoito- ja palvelusuunnitelman, huomioin 

asiakkaan mielipiteen hoito- ja palvelusuunnitelmakirjauksissani ja toimintakyvyn 

muuttuessa teen päivityksen hoito ja palvelusuunnitelmaan. 7 % vastaajista vastasi 

”aina” kohtaan omaiset ovat mukana hoito- ja palvelusuunnitelman tekemisessä. Alu-
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eellisesti Karhula ja Länsi-Kotka vastasivat 0 % ”aina”. Kotkansaarella 17 % vastasi 

”aina”. (Taulukko 4.) 

Taulukko 4. Vastuuhoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelma 

Teen hoito- ja 

palvelusuunni-

telman asiak-

kaan kotona 

Kotka N=55 Karhula N=15 Kotkansaari 

N=23 

Länsi- Kotka 

N=17 

aina 18 % 13 % 30 % 6 % 

usein 31 % 27 % 30 % 35 % 

harvoin 40 % 47 % 35 % 41 % 

ei koskaan 11 % 13 % 4 % 18 % 

Omaiset ovat 

mukana hoito- 

ja palvelu-

suunnitelman 

teossa 

Kotka N=55 Karhula N=15 Kotkansaari 

N=23 

Länsi-Kotka 

N=17 

aina 7 % 0 % 17 % 0 % 

usein 53 % 60 % 39 % 65 % 

harvoin 40 % 40 % 43 % 35 % 

ei koskaan 0 % 0 % 0 % 0 % 

Päivitän hoito- 

ja palvelu-

suunnitelman 

Kotka N=55 Karhula N=15 Kotkansaari 

N=23 

Länsi-Kotka 

N=17 



  39 

 

 

3kk välein 

aina 40 % 27 % 43 % 47 % 

usein 53 % 60 % 52 % 47 % 

harvoin 7 % 13 % 4 % 6 % 

ei koskaan 0 % 0 % 0 % 0 % 

Asiakas on 

mukana kun 

päivitän hoito- 

ja palvelu-

suunnitelman 

Kotka N=55 Karhula N=15 Kotkansaari 

N=23 

Länsi-Kotka 

N=17 

aina 5 % 0 % 13 % 0 % 

usein 35 % 33 % 35 % 35 % 

harvoin 49 % 53 % 48 % 47 % 

ei koskaan 11 % 13 % 4 % 18 % 

Omaiset ovat 

mukana kun 

päivitän hoito- 

ja palvelu-

suunnitelman 

Kotka N=55 Karhula N=15 Kotkansaari 

N=23 

Länsi-Kotka 

N=17 

aina 0 % 0 % 0 % 0 % 

usein 20 % 13 % 22 % 24 % 

harvoin 67 % 73 % 70 % 59 % 
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ei koskaan 13 % 13 % 9 % 18 % 

Huomioin asi-

akkaan mieli-

piteen hoito- ja 

palvelusuunni-

telma- kirjauk-

sissani 

Kotka N=55 Karhula N=15 Kotkansaari 

N=23 

Länsi-Kotka 

N=17 

aina 45 % 53 % 43 % 41 % 

usein 55 % 47 % 57 % 59 % 

harvoin 0 % 0 % 0 % 0 % 

ei koskaan 0 % 0 % 0 % 0 % 

Toimintakyvyn 

muuttuessa 

teen päivityk-

sen hoito- ja 

palvelusuunni-

telmaan 

Kotka N=55 Karhula N=15 Kotkansaari 

N=23 

Länsi-Kotka 

N=17 

aina 64 % 60 % 74 % 53 % 

usein 35 % 33 % 26 % 47 % 

harvoin 2 % 7 % 0 % 0 % 

ei koskaan 0 % 0 % 0 % 0 % 
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6.6 Vastuuhoitajuus 

Vastuuhoitajuuden alle oli laitettu neljä väittämää: pystyn itse vaikuttamaan kenen 

vastuuhoitajaksi minut nimetään, tiimin jäsenten erilainen osaaminen huomioidaan 

vastuuhoitajaa valittaessa, asiakkaan toimintakyky ja palveluiden tarve huomioidaan 

vastuuhoitajaa valittaessa, ammattiryhmäkohtaiset erot huomioidaan vastuuhoitajaa 

valittaessa. 11 % kaikista vastaajista vastasi pystyvänsä ”aina” vaikuttamaan kenen 

vastuuhoitajaksi hänet nimetään. 2 % kaikista vastaajista ”ei koskaan” pystynyt vai-

kuttamaan asiaan. Alueellisesti oli joitain eroja. 7 % Karhulassa työskentelevistä oli 

vastannut väittämään ”ei koskaan”, kun taas Kotkansaarella ja Länsi-Kotkassa oli 

väittämään ”ei koskaan” vastannut 0 % vastanneista. (Taulukko 5.) 

Taulukko 5. Vastuuhoitajuus 

Pystyn itse 

vaikuttamaan, 

kenen vastuu-

hoitajaksi mi-

nut nimetään 

Kotka N=55 Karhula N=15 Kotkansaari 

N=23 

Länsi-Kotka 

N=17 

aina 11 % 7 % 9 % 18 % 

usein 51 % 40 % 61 % 47 % 

harvoin 36 % 47 % 30 % 35 % 

ei koskaan 2 % 7 % 0 % 0 % 

Tiimin jäsen-

ten erilainen 

osaaminen 

huomioidaan 

vastuuhoitajaa 

valittaessa 

Kotka N=55 Karhula N=15 Kotkansaari 

N=23 

Länsi-Kotka 

N=17 
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aina 18 % 20 % 17 % 18 % 

usein 62 % 60 % 57 % 71 % 

harvoin 18 % 20 % 22 % 12 % 

ei koskaan 2 % 0 % 4 % 0 % 

Asiakkaan 

toimintakyky 

ja palveluiden 

tarve huomioi-

daan vastuu-

hoitajaa valit-

taessa 

Kotka N=55 Karhula N=15 Kotkansaari 

N=23 

Länsi-Kotka 

N=17 

aina 20 % 20 % 22 % 18 % 

usein 44 % 33 % 43 % 53 % 

harvoin 33 % 47 % 26 % 29 % 

ei koskaan 4 % 0 % 9 % 0 % 

Ammattiryh-

mäkohtaiset 

erot huomioi-

daan vastuu-

hoitajaa valit-

taessa 

Kotka N=55 Karhula N=15 Kotkansaari 

N=23 

Länsi-Kotka 

N=17 

aina 36 % 33 % 43 % 29 % 

usein 55 % 53 % 52 % 59 % 
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harvoin 7 % 13 % 4 % 6 % 

ei koskaan 2 % 0 % 0 % 6 % 

 

6.7 Yhteistyö 

Yhteistyö oli jaettu kyselyssä kahteen osaan: yhteistyö ja tiimin yhteistyö. Yhteistyön 

alla oli kuusi väittämää: otan yhteyttä omaisiin asiakkaan voinnin muuttuessa, pyydän 

omaisia mukaan hoito- ja palvelusuunnitelman päivittämiseen, informoin asiakkaan 

omaisia palveluissa tapahtuneista muutoksista, teen yhteistyötä kolmannen sektorin 

kanssa (esim. korttelikodit), teen yhteistyötä asiakkaan hoitoon osallistuvien yksityis-

ten toimijoiden kanssa, teen moniammatillista yhteistyötä (esim. fysioterapeutti, dia-

beteshoitaja, muut ammattiryhmät). Eniten yhteistyötä tehtiin omaisten kanssa. 47 % 

kaikista vastaajista vastasi ottavansa ”aina” yhteyttä omaisiin, kun asiakkaan voinnissa 

tapahtuu muutoksia. Vastaavasti 2 % vastasi ”aina” pyytävänsä omaisia mukaan hoi-

to- ja palvelusuunnitelman päivittämiseen. Alueellisia eroja ei tässä tullut esiin.  (Tau-

lukko 6.) 

 

Taulukko 6. Yhteistyö 

Otan yhteyttä 

omaisiin asi-

akkaan voinnin 

muuttuessa 

Kotka N=55 Karhula N=15 Kotkansaari 

N=23 

Länsi-Kotka 

N=17 

aina 47 % 47 % 48 % 47 % 

usein 51 % 53 % 48 % 53 % 

harvoin 2 % 0 % 4 % 0 % 
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ei koskaan 0 % 0 % 0 % 0 % 

Pyydän omai-

sia mukaan 

hoito- ja palve-

lusuunnitelman 

päivittämiseen 

Kotka N=55 Karhula N=15 Kotkansaari 

N=23 

Länsi-Kotka 

N=17 

aina 2 % 0 % 4 % 0 % 

usein 45 % 40 % 43 % 53 % 

harvoin 47 % 53 % 48 % 41 % 

ei koskaan 5 % 7 % 4 % 6 % 

Informoin 

omaisia palve-

luissa tapahtu-

neista muutok-

sista 

Kotka N=55 Karhula N=15 Kotkansaari 

N=23 

Länsi-Kotka 

N=17 

aina 38 % 40 % 35 % 41 % 

usein 53 % 47 % 52 % 59 % 

harvoin 9 % 13 % 13 % 0 % 

ei koskaan 0 % 0 % 0 % 0 % 

Teen yhteis-

työtä kolman-

nen sektorin 

kanssa (esim. 

korttelikodit) 

Kotka N=55 Karhula N=15 Kotkansaari 

N=23 

Länsi-Kotka 

N=17 
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aina 16 % 13 % 22 % 12 % 

usein 69 % 67 % 65 % 76 % 

harvoin 15 % 20 % 13 % 12 % 

ei koskaan 0 % 0 % 0 % 0 % 

Teen yhteis-

työtä asiakkaan 

hoitoon osallis-

tuvien yksityis-

ten toimijoiden 

kanssa 

Kotka N=55 Karhula N=15 Kotkansaari 

N=23 

Länsi-Kotka 

N=17 

aina 9 % 13 % 4 % 12 % 

usein 58 % 47 % 74 % 47 % 

harvoin 33 % 40 % 22 % 41 % 

ei koskaan 0 % 0 % 0 % 0 % 

Teen mo-

niammatillista 

yhteistyötä 

(esim. fysiote-

rapeutti, diabe-

teshoitaja, 

muut ammatti-

ryhmät) 

Kotka N=55 Karhula N=15 Kotkansaari 

N=23 

Länsi-

KotkaN=17 

aina 18 % 13 % 9 % 35 % 

usein 64 % 60 % 74 % 53 % 
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harvoin 18 % 27 % 17 % 12 % 

ei koskaan 0 % 0 % 0 % 0 % 

 

6.8 Tiimin yhteistyö 

Taulukossa 7 on neljä väittämää koskien tiimin yhteistyötä: vastuuhoitajuus selkeyttää 

työskentelyä tiimin sisällä, vastuuhoitajuus on parantanut kotihoidon palvelujen laa-

tua, kaikki tiimin jäsenet ovat sitoutuneet vastuuhoitaja-toimintamallin mukaiseen 

työskentelyyn ja tarvitessani voin pyytää apua tai neuvoja toisilta tiimin jäseniltä. 82 

% kaikista vastaajista oli sitä mieltä, että voi ”aina” pyytää apua tai neuvoja toisilta 

tiimin jäseniltä. Suuria alueellisia eroja ei ollut, Karhulassa 87 % ja Länsi-Kotkassa 88 

% vastaajista oli tätä mieltä, Kotkansaarella 74 % vastaajista. Vastaavasti taas väittä-

mässä, vastuuhoitajuus on mielestäni parantanut kotihoidon palvelujen laatua, Karhu-

lassa 13 % vastasi ”aina”. Kotkansaarella 39 % oli tätä mieltä ja Länsi-Kotkassa 35 % 

vastaajista. (Taulukko 7.) 

Taulukko 7. Tiimin yhteistyö 

Vastuuhoita-

juus selkeyttää 

työskentelyä 

tiimin sisällä 

Kotka N=55 Karhula N=15 Kotkansaari 

N=23 

Länsi-Kotka 

N=17 

aina 38 % 20 % 48 % 41 % 

usein 58 % 73 % 48 % 59 % 

harvoin 4 % 7 % 4 % 0 % 

ei koskaan 0 % 0 % 0 % 0 % 

Vastuuhoita-

juus on mieles-

Kotka N=55 Karhula N=15 Kotkansaari Länsi-Kotka 
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täni parantanut 

kotihoidon 

palvelujen laa-

tua 

N=23 N=17 

aina 31 % 13 % 39 % 35 % 

usein 62 % 67 % 57 % 65 % 

harvoin 7 % 20 % 4 % 0 % 

ei koskaan 0 % 0 % 0 % 0 % 

Tarvitessani 

voin pyytää 

apua tai neuvo-

ja toisilta tii-

min jäseniltä 

Kotka N=55 Karhula N=15 Kotkansaari 

N=23 

Länsi-Kotka 

N=17 

aina 82 % 87 % 74 % 88 % 

usein 18 % 13 % 26 % 12 % 

harvoin 0 % 0 % 0 % 0 % 

ei koskaan 0 % 0 % 0 % 0 % 

Kaikki tiimin 

jäsenet ovat 

sitoutuneet 

vastuuhoitaja-

toimintamallin 

mukaiseen 

työskentelyyn 

Kotka N=55 Karhula N=15 Kotkansaari 

N=23 

Länsi-Kotka 

N=17 
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aina 31 % 27 % 30 % 35 % 

usein 18 % 13 % 26 % 12 % 

harvoin 0 % 0 % 0 % 0 % 

ei koskaan 0 % 0 % 0 % 0 % 

 

6.9 Avoimet kysymykset 

Avoimia kysymyksiä oli kyselyssä neljä: 

 Vastuuhoitajan tehtävät: Nimeä mielestäsi kolme tärkeintä tehtävää. 

 Miten vastuuhoitaja-toimintamalli on vaikuttanut työskentelyyn? 

 Onko vastuuhoitaja-toimintamalli muuttanut työyhteisön toimintatapoja? 

 Miten kehittäisit vastuuhoitajuutta? 

Ensimmäiseen kysymykseen oli vastannut 42 henkilöä. (N=42.) Tässä on mukana ko-

ko Kotkan kotihoidon henkilökunta, alueellisia jakoja ei ole tehty. Tuloksia analysoi-

taessa nousi esiin viisi eri kategoriaa, joiden mukaan tulokset on analysoitu. Nämä ka-

tegoriat olivat asiakaslähtöisyys, yhteistyö, tiedottaminen, asioiden hoitaminen ja hoi-

to- ja palvelusuunnitelman teko. Kyselyssä ei ollut pyydetty laittamaan tehtäviä tärke-

ysjärjestykseen, oli vain numerot yhdestä kolmeen. Tämän vuoksi ei voida luotetta-

vasti selvittää, ovatko vastaajat pitäneet ensimmäistä vaihtoehtoa tärkeimpänä vai 

ovatko he laittaneet vastaukset sattumanvaraisessa järjestyksessä. Tulokset kertovat 

kuitenkin sen, että 42,8 % vastaajista oli laittanut asiakaslähtöisyyden yhdeksi tär-

keimmistä tehtävistä. Toiseksi tärkeimmäksi tehtäväksi nousi yhteistyö, jonka oli vas-

tannut 33,3 % vastaajista. Asioiden hoitaminen ja hoito- ja palvelusuunnitelman teke-

minen/ päivittäminen olivat seuraavaksi tärkeimmät tehtävät. (Taulukko 8.) 
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Taulukko 8. Vastuuhoitajan kolme tärkeintä tehtävää (N=42) 

Asiakaslähtöisyys 1. 42,8 % 

2. 9,5 % 

3. 9,5 % 

Yhteistyö 1. 4,7 % 

2. 33,3 % 

3. 19 % 

Tiedottaminen 1. 4,7 % 

2. 4,7 % 

3. 11,9 % 

Asioiden hoitaminen 1. 19 % 

2. 16,7 % 

3. 11,9 % 

Hoito- ja palvelusuunnitelman teko/ päi-

vittäminen 

1. 11,9 % 

2. 16,7 % 

3. 16,7 % 

 

Toiseen kysymykseen oli vastannut 41 henkilöä. (N=41.) Vastauksissa nousi selvästi 

esille kolme kategoriaa, joiden mukaan vastaukset analysoitiin. Nämä olivat toimin-

nan selkeytyminen, asiakkaiden tunteminen ja vastuun ottaminen. 56 % vastaajista oli 

sitä mieltä, että vastuuhoitaja- toimintamalli selkeyttää toimintaa, 19 % vastaajista 

vastasi, että nyt tuntevat asiakkaat paremmin ja 9,5 % vastaajista oli sitä mieltä, että 

vastuuta otetaan enemmän. Muutama yksittäinen vastaaja oli sitä mieltä, että vastuu-

hoitaja-toimintamalli ei toimi kunnolla johtuen joko epäselvyydestä tai välinpitämät-

tömyydestä: 

 ”Ajatuksena hyvä, käytännössä toimii melko huonostikin välillä.” 

 ”Selkeyttää toimintaa ja asioiden eteenpäin viemistä.” 
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”Ei vielä mielestäni toimi kunnolla. Paljon epäselvyyksiä vai välinpitä-

mättömyyttä” 

Kolmanteen kysymykseen oli vastannut 39 henkilöä. (N=39.) Vastaajista selvä 

enemmistö (79,5 %) oli sitä mieltä, että vastuuhoitaja-toimintamalli on muuttanut työ-

yhteisön toimintatapoja parempaan suuntaan. Vastaajien mukaan muutokset näkyvät 

asiakkaiden luona vietettävässä ajassa ja mahdollisuudessa huolehtia paremmin asiak-

kaan asioista. 10 % vastaajista oli sitä mieltä, että ei ole. Ei-vastauksissa ei ollut seli-

tetty mitään, minkä takia ei. Muutama yksittäinen vastaaja ei osannut sanoa: 

”Tästä ei tietoa, olen tullut kotihoitoon silloin kun vastuuhoitajuus on 

ollut jo käytössä vuosia.” 

”Vastuuhoitajat keskittyvät enemmän asiakkaiden kokonaisvaltaiseen 

hoitoon.” 

”Negatiivisena puolena töiden tasaisesti jakaminen ei toimi. Ns. työapua 

ei aina anneta vaan vedotaan kansiotyöskentelyyn.” 

Neljänteen kysymykseen oli vastannut 21 henkilöä. (N=21.)  Vastaajista 28,5 % oli si-

tä mieltä, että mitään ei tarvitse tällä hetkellä muuttaa. Lisää yhteistyön kehittämistä 

sekä omaisten, että muiden toimijoiden kanssa haluaisi 23,8 % vastaajista. Vastuuhoi-

tajuuden muuttamista vieläkin vastuullisemmaksi halusi 23,8 % vastaajista. 14,2 % 

vastaajista oli sitä mieltä, että koulutus ja perehdytys kaipaavat kehittämistä: 

”Enemmän koulutuksia eri yhteistyötahojen kanssa, esim. fysiotera-

peutit, apuvälinekeskukset, mielenterveystahot, ravitsemusohjaajat jne.” 

”Se on hyvä nyt niin kuin se on.” 

7 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Vastuuhoitaja-toimintamalli otettiin käyttöön tammikuussa 2013, eli tätä tutkimusta 

tehtäessä se oli ollut käytössä hieman yli vuoden. Tämä on tietysti lyhyt aika uuden 

toimintamallin sisäänajolle. Usein toiminnan kehittäminen edellyttää suuria muutok-

sia. Tutkimustuloksista on selvästi nähtävissä, että vielä vastuuhoitaja-toimintamalli ei 
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työmallina ole juurtunut Kotkan kotihoidon työntekijöiden keskuuteen. Vastauspro-

sentin ollessa 41 % ei tuloksia voi yleistää, mutta selvästi kuitenkin tuli ilmi, että kai-

kilta osin vastuuhoitaja-toimintamalli ei ole vielä toteudu käytännössä.  

Vastuuhoitaja-toimintamallissa on sanottu vastuuhoitajan tehtäväksi vastata siitä, että 

hoito ja hoiva ovat laadukasta ja tarpeenmukaista. Voimavaroja tukevaa toimintaa tu-

lee toteuttaa kaikessa työskentelyssä. Jokaisella asiakkaalla on oikeus palveluun joka 

vastaa hänen toimintakykyään. (Kotkan kaupunki: Vastuuhoitaja-toimintamalli 2013, 

3.) Tuloksista selviää, että toimintakyvyn ja palveluntarpeen arviointiin käytettävistä 

mittareista vain RAVA-toimintakykymittaria käytti ”aina” 56 % vastaajista. (N=55.) 

Muita mittareita käytti n. 30 % vastaajista ”aina”. 

Fyysinen toimintakyky oli vähiten mitattu kaikilla osa-alueilla. Vain noin 15 % vas-

taajista teki ”aina” jonkin fyysisen toimintakyvyn testin.   

Vastuuhoitaja nimetään asiakkaan toimintakyvyn ja palveluntarpeen, sekä hoitajan 

ammatillisen osaamisen ja vastuualueiden mukaan. Vastuuhoitajan tehtävänä on vas-

tata asiakkaan hoidosta kokonaisvaltaisesti moniammatillisessa yhteistyössä omaisten, 

lääkärin ja muiden toimijoiden kanssa. (Kotkan kaupunki: Vastuuhoitaja-

toimintamalli 2013, 5.) Vastuuhoitajaksi nimeämisessä 18 % (N=55) vastaajista vasta-

si, että erilainen osaaminen huomioidaan ”aina”. Asiakkaan toimintakyky ja palvelui-

den tarve huomioidaan vastuuhoitajaa valitessa - väittämään vastasi 20 % vastaajista 

”aina”. 

Yhteistyö on nostettu yhdeksi vastuuhoitajan tärkeimmäksi tehtäväksi vastuuhoitaja-

toimintamallissa. Yhteistyötä tehdään moniammatillisesti esim. lääkärin, fysiotera-

peutin tai diabeteshoitajan kanssa, sekä oman tiimin jäsenten välillä. Yhteistyötä teh-

dään myös omaisten kanssa ja vastuuhoitajan tehtävänä on pitää yhteyttä omaisiin. 

Hoito- ja palvelusuunnitelman tekeminen ja päivittäminen yhdessä asiakkaan ja 

omaisten kanssa kuuluu vastuuhoitajan tärkeimpiin tehtäviin. (Kotkan kaupunki: Vas-

tuuhoitaja-toimintamalli 2013, 5-7.) Tutkimustuloksista selviää, että 18 % (N=55) vas-

taajista tekee hoito- ja palvelusuunnitelman asiakkaan kotona ”aina”. 7 % vastaajista 

vastaa ”aina” väittämään, että omaiset ovat mukana hoito- ja palvelusuunnitelman te-

kemisessä. Vastaavasti 5 % vastaa ”aina” väittämään, että asiakas on mukana hoito- ja 

palvelusuunnitelman päivittämisessä. Omaiset ovat mukana hoito- ja palvelusuunni-



  52 

 

 

telman päivityksessä 0 % ”aina” ja 2 % vastaajista vastaa ”aina” pyytävänsä omaisia 

mukaan hoito- ja palvelusuunnitelman päivittämiseen. 

Tutkimuksesta saa jonkin verran ristiriitaisia tuloksia, jos vertaa strukturoituja kysy-

myksiä ja avoimia kysymyksiä keskenään. Esimerkiksi yhteistyön (N=42) 33,3 % vas-

taajista oli nostanut yhdeksi vastuuhoitajan tärkeimmäksi tehtäväksi ja kuitenkin 

omaisia pyysi mukaan hoito- ja palvelusuunnitelman päivittämiseen vain 2 % kaikista 

vastaajista. (N=55.) Asiakaslähtöisyys oli (N=42) 42,8 % yksi kolmesta tärkeimmästä 

tehtävästä, mutta vain 5 % kaikista vastaajista (N=55) vastaa, että asiakas on ”aina” 

mukana, kun päivitetään hoito- ja palvelusuunnitelmaa. 

Moniammatillinen yhteistyö toteutui tiimin jäsenten kohdalla parhaiten. 82 % vastaa-

jista vastasi voivansa ”aina” pyytää apua ja neuvoja toisilta tiimin jäseniltä. Vastaa-

vasti taas moniammatillinen yhteistyö muiden ammattiryhmien, esim. fysioterapeutti, 

diabeteshoitaja välillä toteutui vain 18 % vastaajista ”aina”. 

Tämän tutkimuksen tulokset ovat hyödynnettävissä vastuuhoitaja-toimintamallin käyt-

töönoton kehittämistyössä. Myös koulutuksien suunnittelussa ja perehdyttämisessä tu-

loksia pystyy hyödyntämään. Esimiehille tulokset tarjoavat tietoa siitä, minkälaista 

koulutusta tai perehdytystä työntekijät tarvitsevat. Vastauksissa tuli ilmi, että työnteki-

jöistä (N=21) 14,2 % oli sitä mieltä, että koulutusta ja perehdytystä tarvitaan. 

Vastuuhoitaja-toimintamallin käyttöönotosta ei ole olemassa aikaisempia tutkimuksia, 

joihin tuloksia olisi voinut verrata, johtuen siitä, että vastuuhoitaja-toimintamalli on 

ollut käytössä vasta vähän yli vuoden. Geronomiksi opiskeleva palveluohjaaja tekee 

samalla teoriapohjalla opinnäytetyötä, jossa haastatteluin kysytään asiakkaiden näkö-

kulmaa vastuuhoitaja-toimintamallista ja sen toimivuudesta. Jatkotutkimusaiheena 

voisi olla seurantatutkimus, jolla selvitettäisiin vastuuhoitaja-toimintamallin juurtu-

mista muutaman vuoden jälkeen.  

 

 

 



  53 

 

 

LÄHTEET 

Eloranta, S., Arve, S. & Routasalo, P. 2009. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö – 

avain iäkkään asiakkaan kotona asumisen tukemiseen. Gerontologia-lehti 3/2009, 

s.136–143. 

Finne-Soveri, H. Noro, A. Heimonen, S. & Voutilainen, P. 2008. Toimintakyvyn kog-

nitiivisen ulottuvuuden arviointi osana tuen ja palvelujen tarpeen arviointia. Geronto-

logia – lehti 4/2008. s. 228 – 236. 

Hakkarainen, K., Helenius, J. & Jääskeläinen, P. 1999. Ammatinhallinnan kehittämi-

nen oppivassa organisaatiossa. Työpapereita n:o 8. Kulttuuri ja oppiminen – tutkimus-

ryhmä. Jyväskylän yliopisto. 

Heikkilä, T. 2010. Tilastollinen tutkimus. Helsinki. Edita. 

Heikkinen, E. 2003. Sairauksista toimintakykyyn. Teoksessa: Heikkinen, E. & Marin, 

M. Vanhuuden voimavarat. 2. painos. Vammala: Vammalan kirjapaino Oy, s. 23 – 32. 

Heikkinen, E. 2010. Vanhenemisen ulottuvuudet ja onnistuvan vanhenemisen edelly-

tykset. Teoksessa: Heikkinen, E. Rantanen, T. (toim.) Gerontologia. 2 – 3. painos. 

Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, s.263, 273. 

Heikkinen, E. & Marin, M. 2002. Vanhuuden voimavarat. Helsinki: Tammi. 

Heinola, R. & Luoma, M. 2007.  Toimintakyky ja Elämänlaatu. Teoksessa Heinonen, 

M. (toim.) 2007. Asiakaslähtöinen kotihoito. Opas ikääntyneiden kotihoidon laatuun.  

Stakesin oppaita 70/2007. 

Hirsjärvi, S. Remes, P. & Sajavaara P. 2013. Tutki ja kirjoita. 18. painos. Porvoo: 

Bookwell Oy. 

Hänninen, K. Palveluohjaus. Asiakaslähtöistä täsmäpalvelua vauvasta vaariin. FinSoc. 

Stakesin raportteja 20/2007. 



  54 

 

 

Ikäihmisten toimintakyvyn arviointi osana palvelutarpeen arviointia sosiaalihuollossa. 

2006. Sosiaali- ja terveysministeriö tiedote 7.6.2006. Saatavissa: 

http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1258673#fi [viitattu 18.1.2014]. 

Pohjalainen, P. & Heimonen, S. 2009. (toim.) Toimintakyvyn laaja-alainen arviointi ja 

tukeminen. Oraita-lehti 1/2009, s.48. 

Isoherranen, K. 2005. Moniammatillinen yhteistyö. Vantaa: Dark Oy. 

Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaaminen palvelutarpeen arvioinnin yhtey-

dessä. THL:n internetsivut. Saatavissa: 

http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/media/files/suositus/2011/06/13/Palvelutarvesuosit

us_S004_110609.pdf [viitattu 24.1.2014]. 

Kankkunen, P. & Vehviläinen-Julkunen, K. 2013. Tutkimus hoitotieteessä. 3. uudis-

tettu painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy. 

Karila, K. & Nummenmaa, A. 2005. Esi- ja alkuopetuksen jatkumo haastaa opettajat 

moniammatilliseen työskentelyyn. Teoksessa: Hämäläinen, K., Lindström, A. & Pu-

hakka, J. (toim.) Yhtenäisen peruskoulun menestystarina. Helsinki: Yliopistopaino. 

Kotkan kaupunki: Vanhustenhuollon strategia 2008 – 2015. 

Kotkan kaupunki: Vastuuhoitaja-toimintamalli 2013. 

Kotkan kaupunki: Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa, Eteläkymenlaakson 

toimintamalli 2012.  Kaakon SOTE - INTO, Etelä - Kymenlaakson osahanke. 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä sosiaali- ja terveyspalve-

luista. 28.12.2012/980. 

Laki iäkkään väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveys-

palveluista. 2013. Sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Kuntaliitto 28.6.2013. Muis-

tio lain toimeenpanon ja tulkinnan tueksi. 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 (muutos L653/2000). 

http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1258673#fi
http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/media/files/suositus/2011/06/13/Palvelutarvesuositus_S004_110609.pdf
http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/media/files/suositus/2011/06/13/Palvelutarvesuositus_S004_110609.pdf


  55 

 

 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000.  

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994.  

Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005.  

Lappalainen, T. & Turpeinen, A.1998 (toim.) Auttamistyö kotona. Tampere: Tammer-

Paino Oy. 

Larmi, A., Tokola, E. & Välkkiö, H. 2005. Kotihoidon työkäytäntöjä. Helsinki: Tam- 

mi. 

Lyyra, T.-M., Pikkarainen, A & Tiikkainen, P. 2007. Vanheneminen ja terveys. Hel-

sinki: Edita. 

Lyyra, T-M. 2007. Terveys ja toimintakyky. Teoksessa: Lyyra, T.-M., Pikkarainen, A. 

& Tiikkainen, P. (toim.) Vanheneminen ja terveys. Helsinki: Edita, s. 21 - 26. 

Munnukka, T. 1993. Tehtävien hoidosta yksilövastuiseen hoitotyöhön, Väitöskirja. 

Tampereen yliopisto.    

Munnukka, T. & Aalto, P. 2002. Minun hoitajani, näkökulmia omahoitajuuteen. Hel- 

sinki: Tammi. 

Palomäki, S-L. & Toikko, T. 2010. Tekemisen ja kohtaamisen ristiriita vanhustyössä. 

Teoksessa: Seppänen, M., Karisto, A. & Kröger, T. (toim.) Vanhuus ja sosiaalityö, so-

siaalityö avuttomuuden ja toimijuuden välissä. Juva: WS Bookwell Oy s.274, 283–

286.  

Pohjalainen, P. & Heimonen, S. 2009. Toimintakyvyn laaja-alainen arviointi ja tuke-

minen.  Oraita-lehti 1/2009, s. 64–65. 

Pohjolainen, P. 2012. Toimintakyky vanhuudessa: Mitkä tekijät sitä määrittävät? Ge-

rontologia- lehti 4/2012, s. 235 – 237. 

Potilasvahinkolaki 585/1986 (muutos L87/99). 



  56 

 

 

Sipari, S. 2008. Kuntouttava arki lapsen tueksi. Kasvatuksen ja kuntoutuksen yhteis-

toiminnan rakentuminen asiantuntijoiden keskusteluissa. Väitöskirja. Jyväskylän yli-

opisto. 

Sorsa, M. 2002. Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveyspalveluissa. Pro gradu -

tutkielma. Tampereen yliopisto. 

Sosiaalihuoltolaki 17.9.1982/710.  

Sosiaalihuoltolaki 30.12.2004 

Suominen, S. & Tuominen, M. 2007. Palveluohjaus: portti itsenäiseen elämään. Hel-

sinki: Profami Oy. 

Stakes, 1999. Sosiaali- ja terveydenhuollon laadunhallinta 2000-luvulle. Valtakunnal-

linen suositus. Stakes, Helsinki. Saatavissa: 

http://www.stakes.fi/verkkojulkaisut/muut/laadunhallinta2000.pdf. [Viitattu 

28.12.2013]. 

STM, 2007. Sosiaali- ja terveysministeriön toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 

2009‒2012. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:65. Helsinki.   

STM, 2010. Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistaminen. Sosiaalihuollon lainsäädän-

nön uudistamistyöryhmän väliraportti. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 

2010:19, Helsinki.   

STM. 2013. Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantami-

seksi. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11.  Helsinki: Sosiaali - terveys-

ministeriö ja Kuntaliitto. Saatavissa http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-

/_julkaisu/1860580. [viitattu 17.2.2014].  

Tepponen, P. 2003. Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen 

pääkaupunkiseudulla. Tutkimus Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungeissa. Väitös- 

kirja. Helsingin yliopisto.  

Tepponen M. 2009. Kotihoidon integrointi ja laatu. Väitöskirja. Kuopion yliopisto.  

http://www.stakes.fi/verkkojulkaisut/muut/laadunhallinta2000.pdf
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1860580
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1860580


  57 

 

 

Terveydenhuoltolaki 30.12.2010 / 1326.   

Tiikkainen, P. Lyyra, T-M. 2007. Sosiaaliset suhteet. Teoksessa: Lyyra, T-M, Pikka-

rainen, A. & Tiikkainen, P. (toim.) Vanheneminen ja terveys, s. 75 – 80. 

Tuominen, S. 2006. “Ei täällä paljon kuunnella ihmistä” Asiakaslähtöisyys geriatrisel-

la osastolla vanhusten kokemana. Sosiaalityön pro gradu- tutkielma. Tampereen yli-

opisto. 

Vallejo Medina, A., Vehviläinen, S., Haukka, U.-M., Pyykkö, V. & Kivelä, S.-L. 

2007. Vanhustenhoito. Helsinki: WSOY. 

Vanhuspalvelulaki 28.12.2012/980 

Veijola, A. 2004. Matkalla moniammatilliseen perhetyöhön – lasten kuntoutuksen ke-

hittäminen toimintatutkimuksen avulla. Väitöskirja. Oulun yliopisto. 

Vilkka, H. 2007. Tutki ja mittaa. Tammi, Helsinki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  58 

 

 

LIITTEET 



 
 

 
 

Liite 1/1 

           

 1. TAUSTAKYSYMYKSIÄ 

 

Ammattiryhmä: 

Vaihtoehdot ovat seuraavat: 

 

Kodinhoitaja /kotiavustaja 

Lähi- tai perushoitaja 

Sairaan- tai terveydenhoitaja 

 

Missä työskentelet? 

Vaihtoehdot ovat seuraavat: 

 

Kotkansaari 

Karhula 

Länsi-Kotka 

 

Ikä 

Vaihtoehdot ovat seuraavat: 

 

Alle 20 

20–40 

Yli 40 

 

 

          



 
 

 
 

          Liite1/2 

Kuinka kauan olet työskennellyt kotihoidossa? 

Vaihtoehdot ovat seuraavat: 

 

Alle 5 v 

5-10 v 

Yli 10 v 

 

Toimitko vastuuhoitajana? 

 

Kyllä 

Ei 

 

Jos vastasit ei niin, miksi?  Avoin kysymys: 

Ja sitten siirto kiitos-lehdelle 

 

 

2. KUINKA MONEN ASIAKKAAN VASTUUHOITAJANA TOIMIT? 

 

 1-2 

3-6 

Yli 6 

 

3. VASTUUHOIDETTAVAN TOIMINTAKYKY JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI 

 

aina usein harvoin      ei koskaan 

Olen tehnyt asiakkailleni RAVA 

– toimintakykymittauksen   1   2   3  4    



 
 

 
 

          Liite 1/3 

          

 

Olen tehnyt asiakkailleni MMSE  

– muistitestin         1   2   3  4  

 

Olen tehnyt asiakkailleni AUDIT-C 

alkoholin käyttöä arvioivan testin    1   2   3  4 

       

Olen tehnyt asiakkailleni GDS-15 

masennusseulan      1   2   3  4 

 

Olen tehnyt asiakkailleni fyysisen toimintakyvyn testit: 

istumasta ylösnousu      1   2   3  4 

siirtyminen (tuolista sänkyyn?)     1   2   3  4 

seisominen silmät kiinni      1   2   3  4 

esineen nostaminen lattialta     1   2   3  4 

kääntyminen 360 astetta     1   2   3  4 

 

Olen tehnyt voimavarakartoituksen    1   2   3  4 

 

Olen arvioinut asuinympäristön 

turvallisuuden ja käytettävyyden??    1   2   3  4 

 

Olen selvittänyt apuvälineiden tarpeen ja  

käytössä olevat apuvälineet     1   2   3  4 

 

           



 
 

 
 

Liite 1/4 

 

Olen käyttänyt toimintakyvyn ja 

palveluntarpeen toimintamallissa 

olevaa tarkistuslistaa asiakkaan 

arvioinnissa       1   2   3  4 

 

 

Asiakas on ollut mukana palvelu- 

tarpeen arvioinnissa      1   2   3  4 

  

Omaiset ovat olleet mukana palvelu- 

tarpeen arvioinnissa         1   2   3  4 

 

Tiimin jäsen on ollut mukana palvelu- 

tarpeen arvioinnissa        1   2   3  4 

 

Palveluohjaaja on ollut mukana palvelu- 

tarpeen arvioinnissa        1   2   3  4 
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4. VASTUUHOIDETTAVAN HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA 

 

Teen hoito- ja palvelusuunnitelman  aina usein harvoin      ei koskaan 

asiakkaan kotona      1   2   3  4 

 

Omaiset ovat mukana hoito- ja  

palvelusuunnitelman tekemisessä  1   2   3  4 

 

Päivitän hoito- ja palvelusuunnitelman 

3 kk välein       1   2   3  4 

 

Asiakas on mukana, kun päivitän 

hoito- ja palvelusuunnitelman     1   2   3  4 

 

Omaiset ovat mukana, kun päivitän 

hoito- ja palvelusuunnitelman     1   2   3  4 

 

Huomioin asiakkaan mielipiteen 

hoito- ja palvelusuunnitelmakirjauksissani   1   2   3  4 

 

Toimintakyvyn muuttuessa teen  

päivityksen hoito- ja palvelusuunnitelmaan   1   2   3  4 
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5. VASTUUHOITAJUUS 

 

Pystyn itse vaikuttamaan,    aina usein harvoin   ei koskaan 

kenen vastuuhoitajaksi 

minut nimetään         1   2   3  4 

 

Tiimin jäsenten erilainen osaaminen  

huomioidaan vastuuhoitajaa  

valittaessa       1   2   3  4 

 

Asiakkaan toimintakyky ja  

palveluiden tarve huomioidaan 

vastuuhoitajaa valitessa        1   2   3  4 

 

Ammattiryhmäkohtaiset erot huomioidaan 

vastuuhoitajaa valitessa      1   2   3  4 

 

 

 6. YHTEISTYÖ 

aina usein harvoin  ei koskaan     

Otan yhteyttä omaisiin asiakkaan 

voinnin muuttuessa        1   2   3  4 

 

Pyydän omaisia mukaan hoito- ja palvelu- 

suunnitelman päivittämiseen       1   2   3  4 

           



 
 

 
 

Liite 1/7 

 

Informoin asiakkaan omaisia palveluissa  

tapahtuneista muutoksista       1   2   3  4 

 

Teen yhteistyötä kolmannen sektorin  

kanssa (esim. korttelikodit)     1   2   3  4 

 

Teen yhteistyötä asiakkaan 

hoitoon osallistuvien yksityisten 

toimijoiden kanssa         1   2   3  4 

 

Teen moniammatillista  

yhteistyötä (esim.fysioterapeutti, 

 diabeteshoitaja, muut ammattiryhmät)    1   2   3  4 

 

 

7. TIIMIN YHTEISTYÖ 

 

Vastuuhoitajuus selkeyttää työskentelyä 

tiimin sisällä       1   2   3  4 

 

Vastuuhoitajuus on mielestäni parantanut  

kotihoidon palvelujen laatua   1   2   3  4 
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Kaikki tiimin jäsenet ovat sitoutuneet 

vastuuhoitaja-toimintamallin mukaiseen 

työskentelyyn       1   2   3  4   

 

Tarvitessani voin pyytää apua tai  

neuvoja toisilta tiimin jäseniltä     1   2   3  4 

 

 

 

 

         

8. Vastuuhoitajan tehtävät: nimeä mielestäsi 3 tärkeintä tehtävää (avoin kysymys kolmella eri 

vastauslaatikolla) 

1. avoin rivi 

2. avoin rivi 

3. avoin rivi 

 

9. Miten vastuuhoitaja-toimintamalli on vaikuttanut työskentelyyn? 

Avoin kysymys 

10. Onko vastuuhoitaja- toimintamalli muuttanut tiimin toimintatapoja? 

Avoin kysymys 

11. Miten kehittäisit vastuuhoitajuutta? 

Avoin kysymys 

 



 
 

Muuttujataulukko         Liite 2 

Tutkimusongelmat ja 
tutkittavat alueet 

Teoreettinen tarkastelu Kysymys; Numero 

Taustamuuttujat: 
 
Ammattiryhmä 
 
Millä alueella työskentelee 
 
Ikä 
 
Työvuodet 
 
Työskenteleekö 
vastuuhoitajana 

  

Miten vastuuhoitajuus 
toteutuu kotihoidon 
henkilökunnan 
työskentelyssä? 

Toimintakyky ja 
palveluntarpeen arviointi (9-
17) 
 
Hoito- ja palvelusuunnitelma 
(17–18) 
 
Asiakaslähtöisyys (21–22) 
 
Vastuuhoitajuus (18–21) 
 
 

 
 

3 
 
 
4 
 
4 
 
5 

Miten vastuuhoitaja 
toteuttaa yhteistyötä eri 
tahojen kanssa? 

Yhteistyö (18, 22–24) 6-7 
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