
Hyvinvointia edistävät kotikäynnit 

Kotona kokonainen elämä / hyvinvointia edistävä työryhmä 

 

Jenni Yläjääski, Katri Idström, Marja Patosalmi,  

Anne-Maj Danielsbacka, Sara Haimi-Liikkanen 



Hyvinvointia edistävät kotikäynnit 

ikääntyneille 
 Yleistä 

 

 Koulutuksen sisältö 

 Koulutuksen materiaali ( Hyvinvointia edistävien kotikäyntien lomake) 

 

 Rooleissa tänään: 

– Kotikäynnin tekijä: Jenni 

– Mummo: Katri 

– Mummon tytär: Marja 

– Kertojat: Sara / Anne-Maj 



Taustatiedot 

 HAVAINNOINTI ALKAA, KUN TULET ASIAKKAAN PIHAAN  

 

 Asiakas 

 Sukupuoli (haastattelijan tiedossa) 

 Syntymävuosi  

 Siviilisääty 

 

 Käynnintekijä:  

– Rauhallinen ja asiallinen ote ( huumorin käyttö ei toki ole kielletty, mutta sen 

kanssa tulee olla varovainen) 

– Aloita vaikka kuulumisten kyselyllä 

– katsekontakti on tärkeä 

– johda keskustelua, säilyttäen vuorovaikutteisuus 

– tarvittaessa tee avoimia kysymyksiä, kuuntele asiakasta 

 



Asuminen 

 Asuinmuoto 

– Huom. asunnon omistusmuoto voi kertoa myös tietoja taloudellisesta tilasta 

– Havainnointi 

– Asuntoa voi myös kiertää asiakkaan kanssa, esim. pesutilojen osalta 

 

 Palovaroitin 

 Asunnon muutostyöt 

 Apuvälineet 

– havainnointi 

– samalla voi myös kysyä muita apuvälineisiin liittyviä kysymyksiä 

 

 Keskustele ja kuuntele – älä anna asiakkaalle valmiita vaihtoehtoja 



Terveydentila ja toimintakyky 

 Itsenäinen selviytyminen 

 

 Terveydentila ( Asiakkaan voimavarojen löytäminen / tukeminen) 

 

 

 

 

 Omaisten / muiden läsnäolijoiden mukana olo haastattelussa 

 

 



STOP 
Palataan tilanteessa muutaman 

minuutin taakse päin 



Mitä tilanteessa tapahtui ? 



Terveydentila ja toimintakyky 

 Sairaudet 

 

 Lääkkeet 

 

 Lääkäri 

 

 Nukkuminen ( Unen merkitys toimintakykyyn – huom. unilääkkeet / 

nukkumiskokemus) 

 

 Suunterveydenhuolto 

– suun hoito 

– suunterveyden tarkistus ammattilaisella  

 



Terveydentilan ja toimintakyky 

 Ruokailu 

Energiaa ja proteiinia riittävästi 

Ravitsemuksen laatu kohdalleen, jotta vitamiineja ja kivennäisaineita tulee 

riittäväsi.  

Vajaaravitsemus aiheuttaa suuremmat kustannukset yhteiskunnalle kuin 

ylipainosta johtuvat terveyshaitat ( Heikompi hoitoennuste, pidempi 

sairaalassa vietetty aika) 

Lisätietoja:  

http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/attachments/vrn/ikaantyneet.suosi

tus.pdf 

http://ravitsemusopas.fi/index.php?menu=1 

http://www.gery.fi/ 
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Terveydentilan ja toimintakyky 

 D-vitamiini (kaikille yli 60-vuotialle ) 

Ravitsemussuositukset ikääntyneille Valtion ravitsemusneuvottelukunta 

2010. 

http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/attachments/vrn/ikaantyneet.suosi

tus.pdf  

Ikääntyneiden ravitsemus. 2012.Terveyskirjasto Duodecim. 

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01086 

Elintarvikkeiden koostumustietokanta. 2011. Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos, Ravitsemusyksikkö. www.fineli.fi  

 

 Paino 

 

 Tupakointi ( ja alkoholi) 

 

http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/attachments/vrn/ikaantyneet.suositus.pdf
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/attachments/vrn/ikaantyneet.suositus.pdf
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/attachments/vrn/ikaantyneet.suositus.pdf
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/attachments/vrn/ikaantyneet.suositus.pdf
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01086
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01086
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01086
http://www.fineli.fi/


Terveydentila ja toimintakyky 
Liikunta 

 Ikääntyville suositellaan lihaskunnon vahvistamiseen ja luun vahvuuden 

ylläpitämiseen kuntosaliharjoittelua.  

 Tasapainon kehittämiseen ja ylläpitämiseen suositellaan tanssia ja 

voimistelua.  

 Kestävyyskuntoon kävelyä, sauvakävelyä ja porraskävelyä 

 Liikunnan määrä 2-3 kertaa viikossa, 30-45 min kerrallaan. Kävelyä 

suositellaan päivittäiseksi liikuntamuodoksi 

 Lisätietoa mm. seuraavista lähteistä:  

http://www.voimaavanhuuteen.fi/fi/terveysliikunta/ohjeita+ikaihmiselle/ 

http://www.ukkinstituutti.fi/ammattilaisille/terveysliikuntasuositukset/luuliiku

ntasuositukset/ikaantyville  

http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/271/Liikkeella_voimaa_vuosiin.pdf 

 Esittämistapa – mitä suositukset tarkoittavat yksittäiselle ihmiselle !  
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Terveydentilan ja toimintakyky 

Kaatuminen 

 IKINÄ-opas on tarkoitettu iäkkäiden parissa kotihoidossa 

työskenteleville ammattilaisille. Opas tarjoaa tietoa ja työvälineitä 

kaatumisvaaran tunnistamiseen sekä kaatumisten ehkäisyyn. 

 Iäkkäiden kaatumistapaturmia voidaan vähentää tehokkaasti ottamalla 

käyttöön kaatumisen ehkäisyn käytännöt ja toimintamallit. 

 

 Kaatumisvaaran arvioinnissa käytetään Lyhyt kaatumisvaaran arviointi 

(FROP-Com) lomaketta. Arvioinnin perusteella asiakkaat jaetaan 

lievästi kohonneeseen, kohonneeseen tai erittäin korkeaan 

kaatumisvaaraan. Jos asiakas saa pisteitä 4-7 tai yli tehdään Laaja 

kaatumisvaaran arviointi 

 Ympäristön vaaratekijöiden arvioinnissa käytetään ”Ympäristön 

tarkastuslistaa”  

 



Aistit: näkö ja kuulo 

 Näkö 

– keskustelua voidaan käydä myös niissä kohdissa, kun asiakas nostaa asian 

esille 

 

 Kuulo 

 

 Puhekyky 

– havainnointi  



Sosiaalinen verkosto ja 

osallistuminen 
 

 Osallisuus 

– sosiaalinen verkosto 

– kodin ulkopuolinen toiminta 

 

 Turvallisuus 

– koti 

– ympäristö  

 

 Liikkuminen 

– Ajokortti ( huomioi miten liikkuminen muuttuu, jos henkilö on menettänyt 

ajokortin)  

 

 

  



Sosiaalinen verkosto ja 

osallistuminen 
Hoitotahto 

”Miten haluaisitte itseänne hoidettava, kun ette pysty sitä enää itse 

ilmaisemaan” 

Hoitotahto asioista löytyy lisätietoa mm. seuraavista osoitteista:  

 http://www.muistiliitto.fi/fi/muisti-ja-muistisairaudet/palvelut-etuudet-ja-

oikeudet/hoitotahto/  

 http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/terveydenhuolto/elaman_loppu

vaiheen_hoito/hoitotahto  
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Etuudet 

 Asumistuki (kelan laskuri) 

 Toimeentulotuki 

 Omaishoidon tuki 

 Eläkettä saavan hoitotuki 

 Kotitaloustyön verovähennys 

 

 

 

 15 min info etuuksista / Anne-Maj  

 



Mittaukset 

 Audit –c 

 GDS 15 

 Kellotesti 

 

 tarvittaessa:  

– Fyysisen toimintakyvyn testit 

– Frop-com ( Kaatuminen, IKINÄ opas) 

– Audit 

– MMSE 

– Verensokeri 

– Verenpaine 



Lopuksi 

 

 Hyvinvointia edistävän kotikäynnit loppukeskustelua ja tarvittavat 

jatkotoimet  

 

 

 Yleisön yhteenveto keskustelu:  



Kiitos!  
Lisätietoja: 

jenni.ylajaaski@miehikkala.fi 

katri.idström@kotka.fi 

marja.patosalmi@pyhtaa.fi 

anne-maj.danielsbacka@kotka.fi  

sara.haimi-liikkanen@kotka.fi 
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